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1.Ágrip 

Áhrif lífstíls á hægðatregðu barna á Íslandi. 

Sandra Seidenfaden
1
, Orri Þór Ormarsson

2
, Einar S. Björnsson

3
. 

1.Læknadeild HÍ, 2. Barnaspítali Hringsins LSH, 3.Meltingarfæradeild LSH 

Inngangur: Hægðatregða barna er algengt og langvinnt vandamál og er ástæða 3-5%  

heimsókna til barnalækna. Helstu einkenni hægðatregðu eru fátíðar, stórar og harðar hægðir, 

kviðverkir og sársauki við að losa hægðir. Hægðatregðu má flokka í tvo flokka þ.e. starfræna 

(e. functional) og vefræna (e. organic). Í meira en 90% tilvika er hægðatregða starfræn, þar 

sem engin vefræn orsök er greinileg. Markmið þessarar rannsóknar var annars vegar að skoða 

afdrif barna sem greinst hafa með hægðatregðu og hins vegar að sjá hvort lífstíll barna sem 

greinast með hægðatregðu sé öðruvísi en viðmiðunarhóps. 

Efniviður og aðferðir: Haft var samband við foreldra 79 barna sem greindust með 

hægðatregðu og tóku þátt í klínískri fasa II rannsókn á hægðalosandi stílum. Þeir voru beðnir 

um að svara spurningarlista á netinu um afdrif og lífstíl barnanna með tilliti til hreyfingar, 

matarræðis og klósettvenja. Til samanburðar voru foreldrar barna, sem ekki höfðu fengið 

hægðatregðugreiningu, beðnir um að svara spurningarlista um lífstíl þeirra. Fengið var 

skriflegt upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Notuð voru kí-kvaðrat próf til að sjá 

hvort að marktækur munur væri á hópunum. 

Niðurstöður: Alls tóku foreldrar 191 barns þátt í rannsókninni þar af 60 í 

hægðatregðuhópnum og 131 í viðmiðunarhópnum. Samtals fengu 24/60 (40%) barnanna sem 

greindust með hægðatregðu á Bráðamóttöku barna endurtekin einkenni hægðatregðu, 16/60 

(27%) þurftu að leita sér læknisaðstoðar aftur og 20/60 (33%) fengu aftur lyf til tæmingar 

gefin um endaþarm. Algengasta lyfjameðferð barnanna var Sorbitol. Marktækur munur 

mældist á hægðatregðuhópnum og viðmiðunarhópnum með tilliti til hreyfingar á aldursbilinu 

10-18 ára. Viðmiðunarhópurinn hreyfði sig bæði oftar í viku (p=0,012) og lengur hverju sinni 

(p=0,027). Einnig var munur á morgunmat hópanna en fleiri í viðmiðunarhópnum borðuðu 

hafragraut (p=0,019). 

Ályktun: Stór hluti barna sem greinist með hægðatregðu á Bráðamóttöku barna fær 

endurtekin einkenni og um fjórðungur þarf að leita sér læknisaðstoðar aftur. Börn á aldrinum 

10-18 ára sem fengið hafa hægðatregðu hreyfa sig marktækt minna en viðmiðunarhópur á 

sama aldri. Börn sem borða hafragraut í morgunmat eru ólíklegri til að fá hægðatregðu. 
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2.Inngangur  

2.1.Hægðatregða barna 

Hægðatregða barna er algengt og langvinnt vandamál um allan heim. Hægðatregðu má flokka 

í tvo flokka þ.e. starfræna (e. functional) og vefræna (e. organic). Talað er um vefræna 

hægðatregðu þegar einhver undirliggjandi líkamleg ástæða er orsök hægðatregðunnar. Í meira 

en 90% tilvika er hins vegar ekki hægt að greina neina vefræna ástæðu og er þá talað um 

starfræna hægðatregðu. Starfræn hægðatregða er oft skilgreind með ROME III skilmerkjum 

eftir einkennum. Helstu einkenni hægðatregðu eru fátíðar, stórar og harðar hægðir, hægðaleki 

(e. faecal incontinence) kviðverkir og sársauki við að losa hægðir. (1-4) 

Lítið er vitað um meinafræði hægðatregðu en hún er sennilega margþætt. Algeng 

orsök hægðatregðu er sú að börn halda í sér hægðum af hræðslu við sársaukafullar hægðir eða 

hræðslu við klósett. Aðrar orsakir tengjast breytingum í lífi barnsins t.d. að byrja nota klósett, 

borða fasta fæðu eða byrja í skóla. Lífstíll þ.e. matarræði og hreyfing barnsins hefur verið 

tengdur við hægðatregðu en lítið hefur verið rannsakað. Markmið þessarar rannsóknar er 

annars vegar að kanna afdrif barna sem greinst hafa með hægðatregðu og hins vegar að 

komast að því hvort að lífstíll hafi áhrif á hægðatregðu eða ekki (1, 2, 5). 

2.2.Faraldsfræði 

Hægðatregða barna er algengt vandamál um allan heim. Samanburður rannsókna hefur sýnt 

að algengi hægðatregðu barna á heimsvísu sé á bilinu 0,7%-29,6% (miðgildi 12%). Bilið  

milli rannsókna er breitt þar sem skilgreining á hægðatregðu var mismunandi eftir 

rannsóknum. Hægðatregða er ástæða 3-5% af öllum heimsóknum til barnalækna og um 25% 

af öllum heimsóknum til barnameltingarlækna. Algengi hægðatregðu er svipað hjá strákum og 

stelpum en hægðatregða er algengari hjá stelpum eftir kynþroska. Hægðaleki er  hins vegar 

algengari hjá strákum (6-9).  

Hægðatregða er ein helsta orsök kviðverkja á Bráðamóttöku barna en árið 2010 var 

hægðatregða orsök kviðverkja í 22,3% tilvika. Fjölskyldusaga er til staðar hjá stórum hluta 

barna með hægðatregðu og nýgengi er hærra hjá eineggja tvíburum en hjá tvíeggja. 

Hægðatregða getur verið langvinnt vandamál og rannsóknir hafa sýnt fram á að aðeins um 

50% barna, sem fengið hafa meðferð við hægðatregðu og fylgt er eftir í 6-12 mánuði, vegni 

vel án hægðalyfja (10-12). 
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Tafla 1. Meðaltíðni eðlilegra hægða hjá nýburum og börnum (2). 

2.3.Tíðni hægða eftir aldri 

Erfitt er að skilgreina hægðatregðu þar sem tíðni, útlit og gerð hægða er mismunandi eftir 

aldri (Tafla 1) og búsetu. Skilgreiningar á eðlilegum hægðum og hægðamynstri eru á reiki en 

þó eru vissar aldursháðar breytur. Hjá nýburum koma hægðir yfirleitt innan 36 klst. frá 

fæðingu en 90% nýbura hafa skilað hægðum innan 24 klst. Fyrstu hægðir koma seinna hjá 

fyrirburum. Eðlilegt er að ungbörn hafi hægðir u.þ.b. 3 sinnum á dag fyrstu 3 mánuðina. Börn 

sem fá tilbúnar blöndur skila að meðaltali hægðum sjaldnar en börn á brjósti. Það getur verið 

eðlilegt fyrir barn á brjósti að hafa hægðir í hvert skipti sem að það tekur brjóst en það getur 

líka verið eðlilegt að það líði allt að 10 dagar milli hægða (2, 13-15).  

Tíðni hægða fer svo lækkandi með aldri og helst það í hendur við breytingu á 

flutningstíma (e. transit time) og hreyfanleika ristils (e. colon motility). Meðaltíminn sem það 

tekur fæðu að ferðast um meltingarveginn er um 8,5 klst. fyrstu 3 mánuðina, 16 klst. á 

aldrinum 4-24 mánaða, 26 klst. á aldrinum 3-13 ára og 30-48 klst. eftir kynþroska (15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldur Hægðir á viku Hægðir á dag 

0- 3 mánaða: brjóstamjólk 5–40 2,9 

0-3 mánaða: tilbúin blanda 5-28 2,0 

6-12 mánaða 5-28 1,8 

1-3 ára 4-21 1,4 

>3 ára 3-14 1,0 
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2.4.Hægðalosun 

Venjulega er endaþarmurinn tómur. Þegar hægðir berast í endaþarm eykst þrýstingur á veggi 

endaþarmsins sem setur af stað mænuviðbragð. Tognemar senda boð eftir taugum til mænu og 

framkalla samdrætti í neðsta hluta ristilsins og um leið slökun á innri hringvöðva 

endaþarmsopsins. Samtímis verður samdráttur í ytri hringvöðvanum. Ytri hringvöðvi 

endaþarmsops er rákóttur og slökun hans undir viljastjórn. Saurheldni (e. continence) er því 

viðhaldið af ósjálfráðum og sjálfráðum vöðvasamdrætti hringvöðva endaþarmsops. Við 

hægðalosun verður slökun á vöðvum grindarbotns svo hornið milli endaþarms og 

endaþarmsops réttist um a.m.k. 15° og spöngin (e. perineum) lækkar um 1,0-3,5 cm (Mynd 1) 

(2, 16, 17).  

Maga-ristils viðbragð (e. gastro-colic reflex) nefnist það þegar þensla maga setur af 

stað ristilshreyfingar. Viðbragðið er ástæða þess að viðkomandi verður mál að hafa hægðir 

eftir máltíð. Viðbragðið er ósjálfrátt og hormónin gastrín og cholecystokínin (CKK) örva það 

(17). 

 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Endaþarmur og endaþarmsop í hvíld og við áreynslu (16). 
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2.5.Vefræn hægðatregða 

Talað er um vefræna hægðatregðu þegar einhver undirliggjandi ástæða er orsök 

hægðatregðunnar. Til að komast að vefrænni orsök skiptir miklu máli að taka góða sögu og 

gera góða líkamsskoðun. Einkenni sem t.d. geta bent til þess að um vefræna orsök sé að ræða 

eru hiti, þaninn kviður, uppköst, lystarleysi, þyngdartap eða lítil þyngdaraukning. Vefrænar 

orsakir hægðatregðu eru algengastar hjá nýburum (2, 18).  

Hirschprung‘s sjúkdómur er algengasta orsök vefrænnar hægðatregðu hjá börnum. Ef 

fyrstu hægðir nýbura (e. meconium) koma ekki innan 48 klst. kemur Hirschprung‘s 

sjúkdómur til greina. Sjúkdómurinn kemur fyrir í ca. 1/5000 fæðingum og er meðfæddur 

garnasjúkdómur þar sem taugahnoðafrumur (e. ganglion cells) vantar í vöðvahjúps og 

slímhúðarbeðs taugaflækjur garnaveggsins. Hirschprung‘s sjúkdómur er orsök hægðatregðu 

barna í <1% tilvika (2, 19, 20).  

Ástæður vefrænnar hægðatregðu geta verið fjölmargar (Tafla 2) og er þeim gjarnan 

skipt í orsakir af völdum líffærafræðilegra galla, taugakerfis, efnaskipta, innkirtla, lyfja eða 

annarra orsaka.  

Garnir Taugakerfi 
Efnaskipti 

og innkirtlar 
Lyf 

Aðrar 

orsakir 

Hirschsprung‘s 

sjúkdómur 

Mismyndun á 

endaþarmi eða 

endaþarmsopi 

Garnatauga 

metaplasía 

Afbrigðileiki mænu 

Mænu áverki 

Taugatrefjaæxlager 

Tjóðurmæna 

Heilakvilli 

 

Vanvirkur 

skjaldkirtill 

Sykursýki 

Hækkun á Ca
2+

 

í blóði 

Skortur á K
+
 í 

blóði 

D-vítamín 

eitrun 

Ópíóíð 

Antikólínerg 

lyf 

Þunglyndislyf 

Lystarstol 

Kynferðisleg 

misnotkun 

Herslishúð 

Slímseigju-

sjúkdómur 

Mjólkuróþol 

og ofnæmi 

Tafla 2. Dæmi um orsakir og áhættuþætti vefrænnar hægðatregðu (2).  
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Tafla 3. Forsendur til greiningar á starfrænni hægðatregðu hjá börnum. Börnin 

þurfa a.m.k. að uppfylla 2 skilyrði (4). 

2.6.Starfræn hægðatregða 

Starfræn hægðatregða er gjarnan skilgreind með ROME III skilmerkjum (Tafla 3) en það kerfi 

var hannað af alþjóðlegum vinnuhópi til þess að flokka og skilgreina starfræna 

meltingarfærasjúkdóma á grunni einkenna. Til starfrænna meltingarfærasjúkdóma tilheyra 

þeir sjúkdómar sem hvorki er hægt að útskýra með vefjafræðilegum né lífefnafræðilegum 

göllum. Sem dæmi um aðra slíka sjúkdóma má nefna iðraólgu (e. irritable bowel syndrome), 

og meltuónot (e. functional dyspepsia) (4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.Einkenni 

Einkenni hægðatregðu geta verið mjög breytileg og eru mismunandi eftir aldri (14). 

Algengustu einkenni hægðatregðu eru fátíðar, stórar og harðar hægðir, erfiðleikar og sársauki 

við að losa hægðir, hægðaleki og kviðverkir. Sem dæmi um aðrar birtingarmyndir 

hægðatregðu má nefna blóð í hægðum, einkenni frá þvagfærum, lystarleysi, hausverk og ýmis 

sálræn vandamál (1, 3, 21). 

Fátíðar hægðir eru gjarnan notaðar til greiningar á hægðatregðu en þá er yfirleitt miðað 

við hægðalosun 2 sinnum eða sjaldnar í viku (Tafla 3). Þó að hafðar séu hægðir 3 sinnum eða 

oftar í viku getur verið um hægðatregðu að ræða ef erfitt og sársaukafullt er að losa hægðir. 

Þetta á sérstaklega við um ungbörn sem að hafa hægðir oft á dag (14, 19).  

Hægðaleki (e. faecal incontinence) kallast það þegar hægðir leka óviljastýrt í nærföt og 

tengist hægðatregðu í um 95% tilvika. Þá leka mjúkar og vökvakenndar hægðir framhjá 

ROME III Starfræn hægðatregða 

 Hægðir 2 sinnum eða sjaldnar í viku 

 Hægðaleki (óviljastýrð hægðalosun) a.m.k. 1 sinni í viku 

 Saga um að halda í sér hægðum 

 Saga um sársaukafullar eða harðar hægðir 

 Saga um  hægðir með stórt þvermál sem geta teppt klósett 

 Mikill hægðamassi til staðar í kvið eða endaþarmi 
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föstum og þéttum hægðamassa í endaþarmi. Ef hægðaleki er mikill er algengt að rugla honum 

saman við niðurgang. Hægðaleki getur átt sér stað hvenær sem er, jafnvel að nóttu til og getur 

það verið mjög óþægilegt fyrir barnið. Barnið er jafnvel skammað af foreldrum og því strítt af 

jafnöldrum. Allt þetta getur stuðlað að þunglyndi, lélegu sjálfáliti og félagslegri einangrun (1, 

8).  

Kviðverkir vegna hægðatregðu eru mjög algengir og er hægðatregða algengasta 

ástæða bráðra kviðverkja í börnum. Verkirnir eru mjög mismunandi milli barna. Þeir geta 

verið vægir og langvarandi eða komið fram í sársaukafullum köstum. Sum börn fá mikil 

kviðverkjaköst rétt áður en þau hafa hægðir en önnur í nokkra daga fyrir hægðalosun (19, 22). 

Um 10% af börnum með hægðatregðu fá einkenni frá þvagfærum eða þvagleka 

(e.urinary incontinence). Þéttur og stór hægðamassi í endaþarmi þrýstir á þvagblöðruna og 

minnkar rúmtak hennar svo börnunum verður fyrr mál aftur að pissa. Þetta getur leitt til þess 

að blaðran nær ekki að tæma sig og því stuðlað að þvagfærasýkingum (8). 

Algengt er að börn með hægðatregðu haldi í sér hægðum af hræðslu við sársaukafulla 

hægðalosun. Ungbörn fetta á sér bakið og eldri börn klemma saman rasskinnar og lappir eða 

standa á tám og rugga sér fram og til baka til að koma í veg fyrir endaþarmsslökun. Foreldrar 

barnanna eiga það til að halda að þau séu að rembast þegar þau eru í raun og veru að halda í 

sér (3). 

Einkennin eru öðruvísi hjá þeim sem eru með jákvæða fjölskyldusögu. Þeir sem eru 

með jákvæða fjölskyldusögu virðast fá hægðatregðu fyrr, hægðatregðan stendur lengur yfir og 

fleiri líkamlegir fylgikvillar fylgja henni. Þó hafa enn ekki fundist neinar stökkbreytingar í 

genum sem tengjast hægðatregðu (1, 23). 

2.8.Orsakir 

Lítið er vitað um meinafræðina á bakvið starfræna hægðatregðu en hún er sennilega bæði 

margþætt og flókin. Algeng orsök hægðatregðu er sú að börn halda í sér hægðum eftir að hafa 

upplifað harðar og sársaukafullar hægðir eða vilja ekki fara á klósettið. Afleiðing þess að 

halda í sér er sú að endaþarmsslíman (e. rectal mucosa) dregur í sig vökva úr hægðunum sem 

gerir þær harðari og hægðalosun erfiðari. Þetta ferli leiðir til hringrásar sem hefur í för með 

sér víkkun á endaþarmi (e. megarectum), hægðaleka (e. faecal incontinence), sprungur við 

endaþarmsop (e. anal fissures), tap á skynjun í endaþarmi og þar með minni hvöt til 

hægðalosunar. Víkkun á endaþarmi getur orðið það mikil að hægðauppsöfnunin myndar 

fyrirferð á kvið sem að stundum nær allt að nafla og af og til fyllir og víkkar allan ristilinn 

(e.megacolon) (1, 5, 19). 
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Aðrar orsakir tengjast breytingum í lífi barnsins s.s. að byrja að borða fasta fæðu, byrja 

að nota klósett eða byrja í skóla. Enginn tengsl hafa fundist milli hægðatregðu og þess hve 

lengi klósettþjálfun stendur yfir né hversu gamalt barnið er þegar klósettþjálfun fer fram (24-

26). 

Lífstíll þ.e. matarræði og hreyfing virðist líka hafa áhrif á hægðatregðu en lítið hefur 

verið rannsakað. Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn með hægðatregðu fái minna af trefjum í 

fæðu en börn án hægðatregðu. Aðrar rannsóknir sýna hið gagnstæða. Nýleg rannsókn í 

fullorðnum bendir til þess að lítil vökvainntaka stuðli að hægðatregðu (27-29).  

Aðrir umhverfisþættir sem hafa verið tengdir við hægðatregðu eru t.d. að búa í 

þéttbýli, lægra menntunarstig foreldra og hegðunarvandamál. Hvort að hegðunarvandamál 

barnanna sé orsök eða afleiðing er ekki vitað. Börn með röskun á einhverfurófi (e. autism 

spectrum disorder) eru líklegri til þess að vera með hægðatregðu. Offeit börn eru einnig 

líklegri til þess að vera með hægðatregðu en hvort að það sé vegna áhrifa lífstíls eða erfða er 

óljóst (1, 30). 

2.9.Greining  

Góð líkamsskoðun og saga nægir yfirleitt til að greina starfræna hægðatregðu en einnig er 

hægt að nota kviðarholsyfirlit (e. abdominal radiography), mælingu á tæmingarhraða ristils (e. 

transit time measurement) og í völdum tilfellum endaþarmsþrýstimælingu (e. anorectal 

manometry). Þegar tekin er sjúkrasaga er mikilvægt að spyrja út í einkenni hægðatregðu t.d. 

út frá ROME III skilmerkjum og hægðamynstur en þá er t.d. hægt að styðjast við hægðaskema 

(e. Bristol stool chart). Einnig er mikilvægt að spyrja út í matarræði, önnur einkenni sem 

tengst gætu vefrænni hægðatregðu og breytingar á lífi barnsins (1, 26). 

Með kviðskoðun er hægt að komast að því hvort að uppsöfnun sé á hægðum eða á 

lofti. Hægðafyrirferð í kvið er þreifanleg í um helmingi barna með hægðatregðu. Ef fyrirferð 

er þreifanleg á hægri helmingi kviðar er líklega um hægðatregðu að ræða. Skoðun í kringum 

endaþarmsop er einnig mikilvæg og gefur upplýsingar um stöðu endaþarmsops, húðbólgu, 

ofnæmisútbrot, sprungur (e. anal fissures), húðflipa (e. anal tags), gyllinæð, hvort að hægðir 

séu í kringum endaþarmsop eða ör sem afleiðing kynferðislegrar misnotkunar. Endaþarms og 

endaþarmsopsþreifing gefur upplýsingar um vöðvatónus, þéttleika og uppsöfnun hægða í 

endaþarmi, stærð endaþarms og samdrátt og slökun hringvöðva. Kviðarholsyfirlit er stundum 

notað til greiningar á hægðatregðu ef líkamsskoðun og saga er óljós (1, 31).  
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2.10.Meðferð 

Meðferð má skipta þrennt þ.e. í fræðslu, tæmingu og viðhaldsmeðferð. Yfirleitt eru lyf 

notuð til tæmingar en einnig er hægt nota lífræna afturverkun (e.biofeedback) og 

skurðaðgerðir í slæmum tilfellum. Mikilvægt er að grípa inní vandamálið strax en það 

eykur líkur á að barnið nái fullkomnum bata (1, 2). 

2.10.1.Fræðsla  

Fræðsla barns og foreldra er mikilvæg í meðferð á starfrænni hægðatregðu. Fræðsla felur í sér 

skilning á vandamálinu, klósettþjálfun, breytingu á matarræði og hreyfingu. Mikilvægt er að 

foreldrar geri sér grein fyrir hvaða afleiðingar hægðatregðan getur haft á daglegt líf og 

andlega líðan barnsins (1, 3). 

Klósettþjálfun er mikilvæg hjá börnum með hægðatregðu. Hvetja þarf barnið til þess 

að sitja á klósettinu í a.m.k. 5 mín. eftir máltíðir, 3-4 sinnum á dag. Maga-ristils viðbragðið 

(e.gastrocolic reflex) fer af stað stuttu eftir máltíð og gott að nota það til hjálpar. Foreldrar og 

barn þurfa að skrái niður hægðir, hægðaleka og notkun hægðalyfja svo hægt sé að aðlaga 

lyfjameðferð að þörfum barnsins til þess að ná sem bestum árangri (1, 2). 

Mikilvægt er að fræða barn og foreldra um hvaða fæða stuðlar að hægðatregðu og 

hvaða fæða hefur hægðalosandi áhrif Almennt er mælt er með aukinni trefja- og vökvainntöku 

en minni neyslu á mjólkurvörum. Trefjarnar eiga að örva þarmahreyfingar en mikilvægt er að 

drekka vökva með þeim svo þær virki sem skyldi. Vökvainntaka má þó ekki vera svo mikil að 

hún komi niðrá neyslu á annarri næringarríkri fæðu (3). 

Sá meðferðarmöguleiki að gefa börnum bætibakteríur (e. probiotic bacteria) við 

hægðatregðu hefur aukist. Ekki hefur enn verið varpað ljósi á hvaða ferli þær verka á sem 

hefur áhrif á hægðatregðuna. Ein tilgátan er sú að magaflóra barna með hægðatregðu sé í 

ójafnvægi en nái að mynda jafnvægi með bætibakteríum. Hin tilgátan er sú að bætibakteríur 

stytti flutningstíma ristils (e. colonic transit time) með því að lækka sýrustig (1, 19). 

2.10.2.Lyfjameðferð 

Lyfjameðferð má skipta í lyf gefin um munn (per os) og lyf gefin um endaþarm (per rectum). 

Lyfjum um endaþarm má svo skipta í innhellislyf og stíla. Hægðalosandi lyfjum er skipt í 4 

flokka eftir virkni þ.e. fyllingar hægðalyf (e. bulk laxatives), osmótísk hægðalyf (e. osmotic 

laxatives), mýkingar hægðalyf (e. stool softeners) og örvandi hægðalyf (e. stimulant 

laxatives). Meðferðarheldni foreldra og barns virðist þó skipta meira máli en hvaða hægðalyf 

verði fyrir valinu (19, 32). 



- 14 - 

 

2.10.2.1.Fyllingar hægðalyf  

Fyllingar hægðalyf (e.bulk laxatives) eru notuð þegar vökva vantar í hægðir. Þau meltast ekki 

í mjógirni og fara niður í ristil þar sem þau draga í sig vökva og skapa fyllingu og örva 

ristilshreyfingar (e. peristalsis). Það tekur nokkra daga að fá fram verkun af þessum lyfjum. 

Fyllingar hægðalyf hafa verið borin saman við lyfleysu og hafa þær rannsóknir sýnt 

mismunandi niðurstöður. Annars vegar auka fyllingar hægðalyf tíðni hægða og hins vegar 

ekki. Lyfin hafa fáar aukaverkanir en ef mikið er tekið inn af þeim er viðkomandi hætt við 

vindgangi og geta þau valdið auknum kviðverkjum. Meðferðarheldni er þess vegna lítil auk 

þess sem bragð bætiefnanna þykir ekki gott. Sem dæmi um fyllingarhægðalyf má nefna 

methýlsellulósa, kalsíum polycarbophil, Husk® (ispaghula husk), og Vi-siblin® (testa 

ispaghula 610 mg) (16, 32-34). 

2.10.2.2.Osmótísk hægðalyf 

Osmótísk hægðalyf (e. osmotic laxatives) virka með því að búa til osmótískan styrkfallanda 

sem dregur vökva í hol (e. lumen) ristilsins. Þessum flokki tilheyra ólífræn sölt, lífræn alkóhól 

og sykrur. Ein helsta aukaverkun osmótískra lyfja er niðurgangur. Sem dæmi um lyf með 

osmótíska verkun má nefna sorbitol, magnesíum sölt, Medilax® (laktulósa 667 mg/ml) og 

Movicol® (macrogol 13,125g, natríumhýdrogenkarbónat 178,5 mg, natríumklóríð 350,7 mg 

og kalíumklóríð 46,6 mg). Samanburður margra rannsókna hefur sýnt fram á að macrogol 

3350 (polyethylene glýsól) sé bæði öruggt og áhrifaríkt í losun á hægðastíflu og í meðhöndlun 

á langvinnri hægðatregðu (3, 32, 34). 

2.10.2.3.Mýkingar hægðalyf 

Mýkingar hægðalyf (e. stool softeners) eru notuð hjá þeim sem fá hægðatregðu af og til. Lyfin 

hafa sápuverkun á hægðir og minnka yfirborðsspennu hægða þannig að vökvi síast betur inn 

og hægðir verða mjúkar. Mýkingar hægðalyf þolast almennt vel. Sem dæmi um mýkingar 

hægðalyf má nefna Klyx® (dókusatnatrium 1mg/ml og sorbitól 250mg/ml) og Microlax® 

(natríumsítrat 90 mg/ml og natríumlárilsúlfóasetat 9 mg/ml). Í dag er Klyx® ein helsta 

meðferðin til tæmingar vegna bráðrar hægðatregðu (32, 34). 

2.10.2.4.Örvandi hægðalyf 

Örvandi hægðalyf (e. stimulant laxetives) eru mikið notuð en þó er lítið vitað um virkni 

lyfjanna. Lyfin eiga það sameiginlegt að örva ristilshreyfingar, skyntaugaenda og mögulega 

hafa áhrif á jónaflæði og þar með hindra upptöku vatns. Sem dæmi um örvandi hægðalyf má 



- 15 - 

 

nefna Dulcolax® (bisacodylum 10 mg), Toilax® (bisacodylum 5 mg), Senokot® 

(hydroxyantracen glýkósíðum 7,5 mg) og Laxoberal® (natríumpicosúlfat 7,5 mg/ml) (32, 34). 

2.10.3.Önnur meðferð  

Hjá flestum börnum gengur meðferð við hægðatregðu vel með hægðalyfjum en í örfáaum 

tilvikum duga þau ekki til og þá þarf að grípa til annarra aðgerða. Framvirk ristils innhellislyf 

(e.anterograde colonic enemas) hafa reynst vel hjá þeim einstaklingum sem hafa verið með 

langvarandi hægðatregðu og hægðalyf hafa ekki virkað sem skyldi. Viðkomandi tæmir 

ristilinn með hreinsilausnum en slanga er tengd í ristil og fer út um stoma á kviðarholi. Þannig 

er hægt að koma í veg fyrir saurteppu og hægðaleka. Allar rannsóknir eru sammála um að 

þessi innhellislyf auki fjölda þarmahreyfinga á viku og gæði lífs (1). 

Lítil reynsla er á fjarlægingu á endaþarmi og bugaristli í börnum með hægðatregðu og 

ekki er mælt með að nota lífræna afturverkun í börnum. Taugamótun (e. neuromodulation) er 

ný meðferð hjá sjúklingum með meiriháttar hægðatregðu. Elektróðu er komið fyrir við 

spjaldbein og spjaldbeinstaugar (e. sacral nerves) örvaðar. Meðferðin hefur reynst vel og verið 

reynd hjá börnum (1, 35).  

2.10.4.Viðhaldsmeðferð 

Eftir að búið er að losa hægðastíflu er markmiðið að ná fram mjúkum, sársaukalausum og 

reglulegum hægðum 1-2 sinnum á dag. Þegar árangur næst á að minnka notkun hægðalyfja 

hægt og rólega en aldrei hætta notkun þeirra snögglega. Það getur tekið marga mánuði og 

jafnvel ár, í verstu tilfellum, að ná fram árangri (3, 36).  

2.11.Klínísk Fasa II rannsókn á lýsisstílum 

Framkvæmd var slembiröðuð samanburðarrannsókn á 80 börnum. Börnin höfðu verið greind 

með hægðatregðu inná Bráðamóttöku barna samkvæmt sögu, skoðun og kviðarholsyfirliti ef 

það átti við. Börnunum var skipt í 2 hópa. Rannsóknarhópur fékk 30% lýsisstíla og 

viðmiðunarhópur fékk Klyx
®
 sem er hefðbundin meðferð við hægðatregðu á Bráðamóttöku 

barna. Rannsóknin var einblínd þar sem barn/forráðamaður vissi hvora lyfjameðferðina barnið 

fékk. Rannsóknin sýndi fram á að lýsisstílar höfðu hægðalosandi áhrif án þess að valda 

neinum eituráhrifum (37). 
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2.12.Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var annars vegar að fylgja eftir þeim börnum sem greindust með 

hægðatregðu, og tóku þátt í klínískri fasa II rannsókn á lýsisstílum, með tilliti til 

faraldsfræðilegra þátta en hins vegar að bera hópinn saman við tvöfalt stærri hóp barna án 

hægðatregðugreiningar með tilliti til lífstíls þ.e. hreyfingar, kyrrsetu, matarræðis, og 

klósettvenja. Leitast var eftir að finna mun á hópunum og svara núllkenningu um að enginn 

munur væri á þeim. Á sama tíma var reynt að skoða vægi áhættuþátta hægðatregðu. 

Vísindalegur ávinningur rannsóknarinnar er aukin þekking á hægðatregðu barna og 

áhættuþátta hægðatregðu. Rannsóknarspurning: Er munur á lífstíl barna sem greinast með 

hægðatregðu og lífstíl viðmiðunarhóps? 
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3.Efniviður og aðferðir 

3.1.Um rannsókn. 

Haft var samband við foreldra þeirra 80 barna sem greindust með hægðatregðu og tóku þátt í 

klínískri fasa II rannsókn LY 107 á lýsisstílum. Alls náðist í foreldra 79 barna og þeir beðnir 

um að svara spurningarlista um afdrif og lífstíl barnanna. Alls svöruðu foreldar 60 barna 

(Mynd 2). 

 

 

 

 

Foreldrar viðmiðunarhóps voru fyrst og fremst foreldrar barna sem ekki voru með 

hægðatregðu og komu inná Læknastöðina í Glæsibæ, Domus Medica og á Göngudeild 

Landspítalans á rannsóknartímabilinu. Viðmiðunarhópurinn var hafður tvöfalt stærri til að fá 

meira tölfræðilegt gildi. Alls svöruðu foreldrar 131 barns. 

Foreldrar barnanna voru beðnir um skriflegt upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. 

Foreldrar barnanna fengu senda netslóð í tölvupósti þar sem þeir voru beðnir um að svara 

stuttum spurningalista sem tók u.þ.b. 2-3 mín að svara (Viðauki). Spurningarlistarnir voru 

ekki auðkenndur með nafni né kennitölu og því ópersónugreinanlegur. 

Foreldrar barnanna sem tóku þátt í lýsisstílarannsókninni voru spurðir útí afdrif barnanna á 12 

mánaða tímabili. Spurt var um endurtekin einkenni, hvort þau hafi leitað sér læknisaðstoðar 

eða fengið tæmingu um endaþarm aftur og hvers konar lyfjameðferð þau fóru á eftir komu á 

bráðamóttöku barna. Aðeins var hægt að svara hverri spurningu einu sinni að undanskilinni 

spurningu um lyfjameðferð. 

Foreldrar beggja hópanna voru spurðir út í lífstíl og venjur barnanna. Spurt var um íþróttir, 

kyrrsetu, matarræði og klósettvenjur barnanna. Einnig voru spurt um brjóstsviða, tíðni hægða 

og hægðavandamál systkina. Aðeins var hægt að svara hverri spurningu einu sinni að 

undanskildum spurningum um hvaða íþróttir börnin stunduðu og hvað þau borðuðu á 

morgnanna. 

Mynd 2: Þátttakendur rannsóknarhóps. 
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3.2.Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókn. 

Þáttakendur rannsóknarhóps: 

Foreldrar þeirra barna sem að tóku þátt í klínískri fasa II rannsókn LY 107 á lýsistílum. Í 

rannsókninni tóku þátt heilbrigð börn, þar með talin börn með andlegar og líkamlegar fatlanir, 

frá 1 árs að 18 ára aldri, sem að leituðu á Bráðamóttöku barna og greindust með hægðatregðu 

samkvæmt sögu, skoðun og kviðarholsyfirliti ef að það átti við. 

 

Þátttakendur viðmiðunarhóps:  

Foreldrar heilbrigðra barna, þar með talin börn með andlegar og líkamlegar fatlanir, frá 1 árs 

að 18 ára aldri, sem ekki höfðu fengið hægðatregðugreiningu né meðferð við hægðatregðu. 

Viðmiðunarhópur var hafður tvöfalt stærri en rannsóknarhópur.  

 

Útilokunarskilyrði:  

Þeir sem ekki höfðu áhuga á að taka þátt í rannsókninni og foreldrar þeirra barna sem að tóku 

þátt í rannsókn á lýsisstílum og voru vitlaust greind á Bráðamóttöku barna.  

3.3.Tölfræðileg úrvinnsla 

Við skráningu og úrvinnslu gagna var notast við tölvuforritið Microsoft Excel. Kí-kvaðrat 

próf var notað til þess að sjá hvort að niðurstöður væru marktækar. Niðurstöður töldust 

marktækar ef p-gildi < 0.05. 

3.4.Rannsóknarleyfi 

Leyfi fengust frá Vísindasiðanefnd (VSNb2012110036/03.07) og framkvæmdarstjóra 

lækninga á Landspítalanum og lágu þau leyfi fyrir áður en rannsókn hófst. Einnig var 

samþykkt tilkynning sem send var á Persónuvernd (nr. S6111/2013). 
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Tafla 4: Svör við spurningu um 

endurtekin einkenni hægðatregðu. 

Tafla 5: Svör við spurningu um 

læknisaðstoð vegna hægðatregðu. 

4.Niðurstöður 

Alls svöruðu foreldrar 191 barns, þar af voru 60 í hægðatregðuhópnum og 131 i 

viðmiðunarhópnum. 

4.1.Afdrif barna sem tóku þátt í rannsókn á lýsisstílum 

Foreldrar barnanna sem greindust með hægðatregðu á Bráðamóttöku barna og tóku þátt í 

rannsókn á lýsisstílum svörðu spurningum um afdrif barnanna.  

4.1.1.Endurtekin einkenni  

Spurt var „Hefur barnið þitt fengið endurtekin einkenni hægðatregðu síðastliðna 12 

mánuðum?“ Samtals fengu 24/60 (40%) endurtekin einkenni hægðatregðu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.Læknisaðstoð 

Spurt var „Hefur barnið þitt þurft að leita sér læknisaðstoðar aftur vegna hægðatregðu 

síðastliðna 12 mánuði?.“ Samtals leituðu 16/60 (27%) aftur til læknis vegna hægðatregðu.  

 

 

 

 

 

 

 

Svar Fjöldi (N) % 

Já 24 40,0 

Nei 35 58,3 

Veit ekki 1 1,7 

Svar Fjöldi (N) % 

Já 16 26,7 

Nei 44 73,3 

Graf 1:Endurtekin einkenni 

hægðatregðu sl. 12 mánuði. 

Graf 2: Læknisaðstoð vegna 

hægðatregðu sl. 12 mánuði. 
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Tafla 6: Svör við spurningu um 

endurtekna tæmingu um endaþarm 

Tafla 7: Svör við spurningu um lyfjameðferð 

4.1.3.Tæming um endaþarm 

Spurt var „Hefur barnið þitt þurft að fá lyf til tæmingar um endaþarm aftur á síðastliðnum 12 

mánuðum?“ Samtals fengu 20/60 (33%) aftur lyf til tæmingar gefið um endaþarm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.Lyfjameðferð 

Spurt var „Hvers konar lyfjameðferð fór barnið þitt á eftir komu á Bráðamóttöku barna?“ 

Samtals fengu 23/60 (38%) Sorbitol, 16/60 (27%) Klyx og 13/60 (22% )Microlax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar Fjöldi (N) % 

Já 20 33,3 

Nei 39 65,0 

Veit ekki 1 1,7 

Svar 
Fjöldi 

(N) 
% 

Sorbitol 23 29,5 

Klyx 16 20,5 

Microlax 13 16,7 

Toilax 4 5,1 

Laxoberal 2 2,6 

Movicol 2 2,6 

Annað 4 5,1 

Man ekki 14 17,9 

Graf 3: Lyf til tæmingar um 

endaþarm sl. 12 mánuði. 

Graf 4: Lyfjameðferð sl. 12 mánuði. 
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Tafla 8: Svör við spurningu um hve oft börnin stundi íþróttir í viku.  

4.2.Lífstíll og venjur barnanna 

Foreldrar beggja hópanna voru látnir svara spurningum  um lífstíl barnanna. 

4.2.1.Íþróttir  

4.2.1.1.Hversu oft stundar barnið íþróttir 

Spurt var „Hve oft stundar barnið þitt að meðaltali íþróttir (fyrir utan skólaleikfimi)?“ 

Niðurstöðum var skipt eftir aldursbilum, annars vegar 4-9 ára og hins vegar 10-18 ára. 

Viðmiðunarhópurinn hreyfði sig oftar í viku en hægðatregðuhópurinn. Á aldursbilinu 4-9 ára 

voru niðurstöður ekki marktækar (p=0,11) en á aldursbilinu 10-18 ára voru niðurstöðurnar 

marktækar (p=0,012). 72% barna viðmiðunarhóps á aldrinum 10-18 ára hreyfðu sig að 

meðaltali oftar en 3 sinnum í viku en aðeins 42% barnanna sem greindust með hægðatregðu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldursbil Svar 

Viðmiðunarhópur  Hægðatregðuhópur  

P-gildi 

N % N % 

4-9 ára 

<3 í viku 38 74,5 20 90,9 

0,11 

>3 í viku 13 25,5 2 9,1 

10-18 ára 
<3 í viku 13 27,7 15 57,7 

0,012** 
>3 í viku 34 72,3 11 42,3 

Graf 5: Samanburður á því hve oft börnin hreyfa sig í viku. Niðurstöður voru ómarktækar 

fyrir aldursbilið 4-9 ára (p>0,05) en marktækar fyrir aldursbilið 10-18 ára (p=0,012). 



- 22 - 

 

Tafla 9: Svör við spurningu um hve lengi börnin stundi íþróttir í viku. 

4.2.1.2.Hversu lengi stundar barnið íþróttir 

Spurt var „Hve lengi stundar barnið þitt að meðaltali íþróttir hverju sinni (fyrir utan 

skólaleikfimi)?“ Niðurstöðum var skipt eftir aldursbilum, annars vegar 4-9 ára og hins vegar 

10-18 ára. Á aldursbilinu 4-9 ára var enginn munur á hópunum (p=0,99) en á aldursbilinu 10-

18 ára hreyfði viðmiðunarhópurinn sig marktækt lengur en hægðatregðuhópurinn (p=0,027). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldursbil Svar 

Viðmiðunarhópur Hægðatregðuhópur 

P-gildi 

N % N % 

4-9 ára 

<1 klst í viku 44 86,3 19 86,4 

0,99 

>1 klst í viku 7 13,7 3 13,6 

10-18 ára 

<1 klst í viku 18 38,3 17 65,4 

0,027** 

>1 klst í viku 29 61,7 9 34,6 

Graf 6: Samanburður á því hve lengi börnin hreyfa sig hverju sinni. Enginn munur var milli 

hópanna á aldursbilinu 4-9 ára en marktækur munur á aldursbilinu 10-18 ára (p=0,027). 
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Tafla 10: Svör við spurningu um hve lengi börnin sitji fyrir framan tölvu eða sjónvarp.  

4.2.1.3Hver konar íþróttir 

Spurt var „Hvers konar íþrótt stundar barnið þitt?“ Niðurstöður voru á aldursbilinu 4-18 ára. 

Ekki var munur milli íþróttagreina viðmiðunar- og hægðatregðuhóps (p=0,56).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.Kyrrseta 

Spurt var „Hvað situr barnið þitt að meðaltali lengi fyrir framan tölvu eða sjónvarp?“ 

Niðurstöðum var skipt eftir aldursbilum, annars vegar 1-9 ára og hins vegar 10-18 ára. 

Hægðatregðuhópurinn sat lengur fyrir framan tölvu eða sjónvarp á dag en 

viðmiðunarhópurinn. Munurinn á hópunum mældist þó ekki marktækur.  

 

 

 

Aldursbil Svar 

Viðmiðunarhópur  Hægðatregðuhópur  

P-gildi 

N % N % 

1-9 ára 
<1 klst 60 72,3 22 64,7 

0,41 
>1 klst  23 27,7 12 35,3 

10-18 ára 
<2 klst  23 48,9 10 38,5 

0,39 
>2 klst  24 51,1 16 61,5 

Graf 7: Samanburður á íþróttagreinum. Þessari spurningu var hægt að svara oftar en einu 

sinni. Enginn munur var á hópunum (p=0,56). 
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4.2.3.Trefjar 

4.2.3.1.Morgunmatur 

Spurt var „Hvað borðar barnið þitt oftast á morgnanna?“ Niðurstöður voru á aldursbilinu 1-18 

ára. Marktækur munur mældist á morgunmat hópanna (p=0,019). 39% viðmiðunarhóps 

borðuðu oftast hafragraut á morgnanna en aðeins 17% hægðatregðuhóps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: Samanburður á kyrrsetu barnanna fyrir framan tölvu eða sjónvarp. Ekki mældist 

marktækur munur milli hópanna.  

Graf 9:  Samanburður á morgunmat hópanna. Marktækur munur mældist á hópunum (p=0,019). 
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Tafla 11: Svör við spurningu um hve mikið börnin borði af hvítu brauði á dag.  

4.2.3.2.Brauð 

Annars vegar var spurt „Hvað borðar barnið þitt að meðaltali mikið af hvítu brauði á dag?“ og 

hins vegar „Hvað borðar barnið þitt mikið að meðaltali af grófu brauði á dag?“. Niðurstöðum 

var skipt eftir aldursbilum, annars vegar 1-9 ára og hins vegar 10-18 ára. Langflest börn 

borðuðu ekkert af hvítu brauði. Ekki var marktækur munur á neyslu á hvítu brauði milli 

hópanna en niðurstöðurnar gefa þó vísbendingu um að hægðatregðuhópurinn borði meira af 

hvítu brauði á aldursbilinu 10-18 ára. Hóparnir borðuðu jafnmikið af grófu brauðu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldursbil Svar 

Viðmiðunarhópur Hægðatregðuhópur 

P-gildi 

N % N % 

1-9 ára 

Ekkert 55 66,3 22 64,7 

0,87 
≥1 brauðsneið 28 33,7 12 35,3 

10-18 ára 

Ekkert 39 83,0 17 65,4 

0,089* 
≥1 brauðsneið 8 17,0 9 34,6 

Graf 10:  Samanburður á neyslu á hvítu brauði. Ekki mældist marktækur munur á hópunum. 
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Tafla 12: Svör við spurningu um hve mikið börnin borði af grófu brauði á dag.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldursbil Svar 

Viðmiðunarhópur Hægðatregðuhópur 

P-gildi 

N % N % 

1-9 ára 

< 2 brauðsneiðar 61 73,5 26 76,5 

0,74 

≥ 2 brauðsneiðar 22 26,5 8 23,5 

10-18 ára 

< 2 brauðsneiðar 23 48,9 13 50,0 

0,93 

≥ 2 brauðsneiðar 24 51,1 13 50,0 

Graf 11:  Samanburður á neyslu á grófu brauði. Enginn munur var á hópunum. 
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Tafla 13: Svör við spurningu um hve mikið börnin borði af ávöxtum og grænmeti á dag. 

4.2.3.2.Ávextir og grænmeti 

Spurt var „Hvað borðar barnið þitt að meðaltali mikið af ávöxtum og grænmeti á dag? (1 

stykki ca. 100 gr.)“ Niðurstöðum var skipt eftir aldursbilum, annars vegar 1-9 ára og hins 

vegar 10-18 ára. Meiri munur var ávaxta og grænmetisneyslu á aldursbilinu 10-18 ára þar sem 

viðmiðunarhópurinn borðaði meira af ávöxtum og grænmeti á dag en niðurstöður voru þó 

ekki marktækar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldursbil Svar 
Viðmiðunarhópur Hægðatregðuhópur P-gildi 

 N % N % 

1-9 ára 

≤ 2 á dag 49 59,0 18 52,9 

0,55 

≥ 3 á dag 34 41,0 16 47,1 

10-18 ára 

≤ 2 á dag 31 66,0 21 80,8 

0,18 

≥ 3 á dag 16 34,0 5 19,2 

Graf 12:  Samanburður á daglegri neyslu á ávöxtum og grænmeti. Ekki mældist marktækur 

munur á hópunum.  



- 28 - 

 

Tafla 14: Svör við spurningu um hve mikið börnin drekki af vatni á dag. 

4.2.4.Vatnsdrykkja 

Spurt var „Hvað drekkur barnið þitt mikið af vatni á dag?“ Niðurstöðum var skipt eftir 

aldursbilum, annars vegar 1-9 ára og hins vegar 10-18 ára. Á báðum aldursbilum drakk 

viðmiðunarhópurinn meira vatn en munurinn á hópunum var ekki marktækur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldursbil Svar 

Viðmiðunarhópur  Hægðatregðuhópur 

P-gildi 

N % N % 

1-9 ára 

< 2 glös á dag 15 18,1 11 32,4 

0,092* 

> 2 glös á dag 68 81,9 23 67,6 

10-18 ára 

< 3 glös á dag 28 59,6 17 65,4 

0,62 

> 3 glös á dag 19 40,4 9 34,6 

Graf 13:  Samanburður á daglegri vatnsdrykkju. Ekki mældist marktækur munur á hópunum.  
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Tafla 15: Svör við spurningu um hve mikið börnin neyti af mjólkurvörum á dag. 

4.2.5.Mjólkurvörur 

Spurt var „Hvað neytir barnið þitt að meðaltali mikið af mjólkurvörum á dag?“ Niðurstöðum 

var skipt eftir aldursbilum, annars vegar 1-9 ára og hins vegar 10-18 ára. Á báðum 

aldursbilum neytti viðmiðunarhópurinn meira af mjólkurvörum en munurinn á hópunum var 

ekki marktækur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldursbil Svar 

Viðmiðunarhópur  Hægðatregðuhópur P-gildi 

N % N % 

1-9 ára 

< 2 glös á dag 63 75,9 28 82,4 

0,45 

> 2 glös á dag 20 24,1 6 17,6 

10-18 ára 

< 2 glös á dag 34 72,3 23 88,5 

0,11 

> 2 glös á dag 13 27,7 3 11,5 

 

Graf 14:  Samanburður á daglegri neyslu mjólkurvara. Ekki mældist marktækur munur á 

hópunum.  
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Tafla 16: Svör við spurningu um fastar klósettferðir. 

4.2.6.Klósettvenjur 

Spurt var „Hefur barnið þitt fastar klósettferðir t.d. alltaf eftir mat eða fyrst að morgni?“60% 

barna í viðmiðunarhópnum höfðu fastar klósettferðir en aðeins 52% í hægðatregðuhópnum. 

Munur milli hópanna mældist ekki marktækur. Svarmöguleikinn „Veit ekki“ (N=17) var ekki 

tekinn með inní niðurstöður. Spurningunni var sleppt 2 sinnum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar 

Viðmiðunarhópur Hægðatregðuhópur 

P-gildi 

N % N % 

Já 72 60,0 27 51,9 

0,32 

Nei 48 40,0 25 48,1 

Graf 15:  Samanburður á föstum klósettferðum. Ekki mældist marktækur munur á hópunum.  
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Tafla 17: Svör við spurningu um hve oft barnið fer á klósettið til að hafa hægðir. 

4.3.Faraldsfræði 

4.3.1.Klósettferðir 

Spurt var „Hve oft fer barnið þitt á klósettið til að hafa hægðir?“ Niðurstöðum var skipt eftir 

aldursbilum, annars vegar 1-9 ára og hins vegar 10-18 ára. Marktækur munur mældist á 

klósettferðum á aldursbilinu 1-9 ára (p=0,0072). 80% viðmiðunarhóps höfðu hægðir 1 sinni 

eða oftar á dag en 56% hægðatregðuhóps. Ekki mældist marktækur munur á aldursbilinu 10-

18 ára. Spurningunni var sleppt 7 sinnum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldursbil Svar 

Viðmiðunarhópur  Hægðatregðuhópur  

P-gildi 

N % N % 

1-9 ára 

< 1 á dag 16 19,8 15 44,1 

0,0072** 
≥ 1 á dag 65 80,2 19 55,9 

10-18 ára 

< 1 á dag 23 51,1 9 0,38 

0,28 
≥ 1 á dag 22 48,9 15 0,63 

 

Graf 16:  Samanburður á klósettferðum barnanna. Marktækur munur mældist á hópunum á 

aldursbilinu 1-9 ára (p=0,0072). Ekki mældist marktækur munur á aldursbilinu 10-18 ára. 
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Tafla 18: Svör við spurningu um hvort börnin hefðu fundið fyrir brjóstsviða. 

4.3.2.Brjóstsviði 

Spurt var „Hefur barnið þitt fundið fyrir brjóstsviða?“15% höfðu fundið fyrir brjóstsviða í 

hægðatregðuhópnum en 9,7% í viðmiðunarhópnum. Munur á hópunum mældist ekki 

marktækur. Allir foreldrar svöruðu spurningunni. Svarmöguleikinn „Veit ekki“ (N=49) var 

ekki tekinn með í niðurstöður. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar 

Viðmiðunarhópur Hægðatregðuhópur 

P-gildi 

N % N % 

Nei 93 90,3 33 84,6 

0,34 

Já 10 9,7 6 15,4 

Graf 17:  Samanburðurá  því hvort börnin hefðu fundið fyrir brjóstsviða. Ekki mældist marktækur 

munur á hópunum.  
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Tafla 19: Svör við spurningum um hægðatregðugreiningu  og hægðavandamál systkina. 

4.3.3.Hægðatregða systkina 

Spurt var „Á barnið þitt systkini sem hafa fengið hægðatregðugreiningu hjá lækni?“ og hins 

vegar „Á barnið þitt systkini sem hefur átt vandamál við hægðir?“Allir foreldrar svöruðu 

spurningunum. Svörin „Veit ekki“(N=3) og „Á ekki systkini“(N=23) voru ekki tekin með inní 

niðurstöður.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Svar 

Viðmiðunarhópur Hægðatregðuhópur 
P-

gildi 
N % N % 

Hægðatregðugreining 

systkina 

Já 15 13,9 9 16,4 
0,67 

Nei 93 86,1 46 83,6 

Hægðavandamál 

systkina 

Já 28 26,2 9 16,4 
0,16 

Nei 79 73,8 46 83,6 

Graf 18:  Samanburður á því hvort börnin ættu systkini með hægðavandamál eða fengið 

hægðatregðugreiningu hjá lækni. Enginn munur mældist á hópunum.  
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5.Umræða 

5.1.Niðurstöður 

5.1.1.Afdrif barnanna. 

Stór hluti barna, sem greindust með hægðatregðu á Bráðamóttöku barna og tóku þátt í 

rannsókn á hægðalosandi stílum, fékk endurtekin einkenni hægðatregðu á síðastliðnum 12 

mánuðum. Rúmlega fjórðungur þeirra þurfti að leita sér læknishjálpar aftur og þriðjungur fékk 

aftur lyf til tæmingar gefin um endaþarm. Þessar niðurstöður gefa til kynna að hægðatregða sé 

langvinnt vandamál hjá stórum hluta barna sem greinast með hægðatregðu. Aðrar rannsóknir 

hafa sýnt að aðeins um helmingur barna með hægðatregðu, sem fylgt er eftir í 6-12 mánuði, 

vegni vel án hægðalyfja. Sorbitol var algengasta lyfjameðferð barnanna. Skýringin gæti verið 

sú að sorbitol er ódýrasta lyfjameðferðin á Íslandi og hægt að gefa um munn sem gerir notkun 

þægilega og inngripslitla (12).  

5.1.2.Lífstíll barnanna 

5.1.2.1.Íþróttir og kyrrseta 

Á aldursbilinu 10-18 ára hreyfði viðmiðunarhópurinni sig bæði marktækt oftar í viku og 

lengur hverju sinni en hægðatregðuhópurinn. Ekki var marktækur munur á hópunum á 

aldursbilinu 4-9 ára sem bendir til þess að hreyfing vegi þyngra hjá eldri börnum. Enginn 

munur var á íþróttagreinum hópanna. Boltaíþróttir voru algengastar í báðum hópum og svipað 

margir í hópunum stunduðu ekki íþróttir. Aldursbilið 1-3 ára var ekki haft með í 

íþróttaspurningunum þar sem spurningunum var oftast sleppt á þessu aldursbili og ólíklegt að 

börn á þessum aldri stundi reglulegar íþróttir. Þessar niðurstöður styðja þá kenningu að 

hreyfing örvi ristilshreyfingar og hafi því hægðalosandi áhrif. Ekki er til sambærileg rannsókn 

á börnum en rannsóknir á fullorðnum sýna mismunandi niðurstöður (38, 39).  

Aftur á móti reyndist ekki vera marktækur munur á hópunum hvað kyrrsetu varðar en 

á báðum aldursbilum var þó meiri kyrrseta hjá hægðatregðuhópnum. Eingöngu var spurt um 

kyrrsetu við tölvu og sjónvarp en ekki t.d. við lestur og leik og því óvíst hvort að spurningin 

gefi rétta mynd af kyrrsetu barnanna.  

5.1.2.2.Trefjar 

Marktækur munur var á morgunmat hópanna. Viðmiðunarhópurinn borðaði marktækt meiri 

hafragraut en hægðatregðuhópurinn marktækt meira morgunkorn. Þar sem hafragrautur er 

trefjaríkari en flest morgunkorn bendir þetta til þess að trefjar séu verndandi gegn 
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hægðatregðu. Hafragrautur er soðinn upp úr vatni en það getur einnig haft áhrif á hversu vel 

trefjarnar virka. Hafragrautur inniheldur bæði mikið af óleysanlegum og leysanlegum trefjum. 

Óleysanlegar trefjar leysast ekki í vatni og hraða meltingu og magatæmingu. Leysanlegar 

trefjar aftur á móti draga í sig vökva, auka rúmmál hægða og hægja á meltingunni. 

Rannsóknir á fullorðnum hafa sýnt að leysanlegar trefjar séu ekki síður mikilvægar í meðferð 

á hægðatregðu. Rannsóknir á óleysanlegum trefjum hafa hins vegar sýnt mismunandi 

niðurstöður (27). 

Enginn munur var á neyslu á ávöxtum og grænmeti né brauðneyslu hópanna en þó er 

vísbending um að hægðatregðuhópurinn borði meira af hvítu brauði á aldursbilinu 10-18 ára. 

Einhverjar rannsóknir hafa sýnt að trefjainntaka sé svipuð hjá þeim sem þjást af  hægðatregðu 

og hinu almenna þýði en aðrar hafa sýnt að börn með hægðatregðu fái minna af trefjum úr 

fæðu (21, 40). 

5.1.2.3.Vatnsdrykkja 

Ekki var marktækur munur á hópunum með tilliti til vatnsdrykkju. Þó gefa niðurstöðurnar 

sterka vísbending um að viðmiðunarhópurinn drekki meira vatn á aldursbilinu 1-9 ára. Á 

aldursbilinu 10-18 ára var enginn munur á hópunum. Ekki var spurt út í aðra drykki en það 

hefði verið nauðsynlegt til þess að meta heildarvökvainntöku barnanna. Nýleg rannsókn á 

fullorðnum bendir til þess að lítil vökvainntaka stuðli frekar að hægðatregðu en lítið magn af 

trefjum (29). 

5.1.2.4.Mjólkurvörur 

Ekki var marktækur munur á neyslu hópanna á mjólkurvörum. Þessar niðurstöður virðast því 

ekki benda til þess að mjólkurvörur stuðli að hægðatregðu en börnum með hægðatregðu er 

gjarnan ráðlagt að minnka neyslu á þeim. Langvinn hægðatregða hjá börnum getur hins vegar 

tengst mjólkuróþoli eða ofnæmi fyrir mjólk en þá flokkast hægðatregðan sem vefræn. (1, 41). 

5.1.2.5.Klósettvenjur 

Fleiri börn höfðu fastar klósettferðir í viðmiðunarhópnum en í hægðatregðuhópnum. Munur á 

hópunum var þó ekki marktækur. Líklega breyttust klósettvenjur barnanna sem greindust með 

hægðatregðu á síðastliðnum 12 mánuðum frá greiningu og því trúlegt að marktækur munur sé 

á hópunum. Ein orsök hægðatregðu er einmitt talin vera sú að börn halda í sér hægðum vegna 

þess að þau gefa sér ekki tíma til þess að fara á klósettið. Fastar klósettferðir leysa þennan 

vanda og stuðla jafnframt að reglulegum hægðum. 
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5.1.3.Faraldsfræði 

5.1.3.1.Klósettferðir 

Marktækur munur var á klósettferðum barnanna á aldursbilinu 1-9 ára. Mun fleiri höfðu 

hægðir einu sinni eða oftar á dag í viðmiðunarhópnum en í hægðatregðuhópnum. Líkleg 

skýring gæti verið sú að hluti barnanna sem greindust með hægðatregðu séu með langvinna 

hægðatregðu en um 40% þeirra fengu endurtekin einkenni hægðatregðu. Einnig gæti verið að 

börn sem greinast með hægðatregðu séu almennt með hægari ristilshreyfingar. Ekki var 

marktækur munur á hægðum barnanna á aldursbilinu 10-18 ára. Hugsanlega eru færri börn á 

þessu aldursbili með langvarandi hægðatregðu. Önnur skýring gæti verið sú að hægðatregðan 

komi öðruvísi fram á þessu aldursbili t.d. í hörðum og sársaukafullum hægðum eða í köstum 

frekar en sem langvinn hægðatregða. Einnig er möguleiki á að niðurstöður séu skekktar á 

þessu aldursbili því foreldrar svöruðu spurningarlistunum og gera sér kannski ekki grein fyrir 

því hve oft barnið þeirra fer á klósettið. 

5.1.3.2.Brjóstsviði 

Ekki  reyndist vera marktækur munur á brjóstsviða í viðmiðunar- og hægðatregðuhóp. Aðeins 

fleiri í hægðatregðuhóp höfðu fundið fyrir brjóstsviða en hvort það tengist hægðatregðu eða 

lífstíl er óljóst. Þessi spurning var í rauninni bara viðbót við spurningarlistann því grunur var 

um tengsl brjóstsviða og hægðatregðu. Spurningin tengist því hvorki afdrifum barnanna né 

lífstíl á nokkurn hátt. 

5.1.3.3.Hægðatregða systkina 

Ekki var marktækur munur á hægðatregðugreiningu eða hægðatregðuvandamálum systkina 

milli hópanna. Aðeins fleiri í hægðatregðuhópnum áttu systkini sem höfðu fengið 

hægðatregðugreiningu en fleiri í viðmiðunarhópnum áttu systkini sem höfðu átt í vandræðum 

með hægðir. Þessar niðurstöður benda til þess að hvorki erfðir né lífstíll innan fjölskyldu hafi 

marktæk áhrif á hægðatregðu. Ástæða þess að fleiri í viðmiðunarhópnum áttu systkini sem 

höfðu átt í vandræðum með hægðir er sennilega sú að foreldrar viðmiðunarhóps skilgreini 

hægðavandamál öðruvísi en foreldrar barna sem greinst hafa með hægðatregðu. Aðrar 

rannsóknir hafa sýnt að fjölskyldusaga sé til staðar hjá stórum hluta barna með hægðatregðu 

(1, 11). 
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5.2.Hvað næst? 

Áhugavert væri að endurtaka rannsóknina eða framkvæma sambærilega rannsókn þar sem 

börnin þyrftu sjálf að svara spurningum um matarræði og hreyfingu. Best væri að láta börnin 

fylla út ítarlega dagbók um matarræði og hreyfingu um leið og þau greinast með hægðatregðu 

svo að lífstílsbreytingar skekki ekki niðustöður. Einnig er mikilvægt að rannsaka sálræna 

þætti hægðatregðu nánar þar sem hægðatregða tengist gjarnan breytingum í lífi barnsins. 

5.3.Styrkleikar rannsóknar 

Hægðatregða barna er mjög algengt vandamál sem ekki hefur verið nægilega rannsakað og 

því mikilvægt viðfangsefni. Sambærileg rannsókn um afdrif barna með hægðatregðu hefur 

ekki verið gerð í íslensku þýði og lítið hefur verið rannsakað um áhrif lífstíls á hægðatregðu 

barna á heimsvísu. Spurningarlistarnir voru ópersónugreinanlegir, aðgengilegir á netinu og 

það tók stutta stund að svara þeim (2-3 mín). Þátttakendur rannsóknar þurftu því ekki að hafa 

mikið fyrir þátttöku í rannsókninni. Foreldrar 60 barna af 73 sem greindust með hægðatregðu 

og uppfylltu þátttökuskilyrði svöruðu spurningarlistunum. Svarhlutfall hægðatregðuhóps var 

þvi 82% og telst nokkuð gott en það minnkar hættu á valbjögun. 

5.4.Takmarkanir rannsóknar 

Ár er liðið síðan börnin voru greind með hægðatregðu og því líklegt að þau hafi breytt lífstíl 

sínum eftir greiningu. Sú lífstílsbreyting gæti haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. 

Spurningarlistar sem notaðir voru í rannsókninni höfðu ekki verið prófaðir áður en þeir voru 

lagðir fyrir þátttakendur. Foreldrar virtust þó eiga auðvelt með að svara þeim og slepptu fáum 

spurningum. Annað sem gæti haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar er það að foreldrar 

svöruðu spurningarlistunum en ekki börnin sjálf.  

 Viðmiðunarhópur rannsóknarinnar var ekki valinn með slembiúrtaki úr þjóðskrá eins 

og upphaflega stóð til vegna þess hvað rannsóknartímabilið var stutt og hætta hefði verið á 

dræmri þátttöku. Viðmiðunarhópurinn var þess í stað að stærstum hluta til foreldrar sem komu 

með barn inná Læknastöðina í Glæsibæ, Göngudeild Barnaspítala Hringsins eða Domus 

Medica af annarri ástæðu en hægðatregðu.  
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5.5.Ályktun 

Hægðatregða barna er algengt vandamál um allan heim sem ekki er nægilega rannsakað. 

Orsök hægðatregðu er enn í dag óljós í flestum tilvikum. Þessi rannsókn bendir þó til þess að 

lífstíll hafi áhrif á hægðatregðu því munur var á lífstíl barna sem greindust með hægðatregðu 

og viðmiðunarhóps. Hreyfing og trefjar vega þar hvað þyngst.  

Börn á aldursbilinu 10-18 ára sem greinst höfðu með hægðatregðu hreyfðu sig 

marktækt minna en viðmiðunarhópur. Niðurstöðurnar benda til þess að börn sem hreyfa sig 

mikið séu ólíklegri til að fá hægðatregðu og að hreyfing skipti meira máli hjá eldri börnum. 

Líklega hafa foreldrar meiri áhrif á lífstíl yngri barna og í staðinn vega aðrar orsakir 

hægðatregðu þyngra hjá yngri börnum. 

Börn sem borða hafragraut í morgunmat eru ólíklegri til að fá hægðatregðu en 

marktækt fleiri úr viðmiðunarhóp borðuðu hafragraut í morgunmat. Hafragrautur er trefjaríkur 

og inniheldur bæði leysanlegar og óleysanlegar trefjar. Niðurstöðurnar benda því til þess að 

trefjar hafi góð áhrif á hægðir og að trefjarík fæða minnki líkur á hægðatregðu. 

Nauðsynlegt er að efla eftirfylgni þar sem stór hluti barna fær endurtekin einkenni 

hægðatregðu og þarf að leita sér aftur læknishjálpar. Mikilvægt er að takast á við 

hægðatregðuna strax af fullum krafti svo hún verði ekki langvinn. Efla þarf forvarnir þar sem 

þær eru bæði ódýrari og einfaldari en meðferð og því grundvallaratriði að halda áfram að 

rannsaka mögulegar orsakir hægðatregðu.  
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