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Ágrip 

Regluleg hreyfing er nauðsynleg til þess að stuðla að góðri líkamlegri og andlegri heilsu. 

Bylting hefur orðið á hreyfingu barnshafandi kvenna en konum er ekki lengur ráðlagt að hvílast sem 

mest á meðgöngu heldur eru þær hvattar til að stunda reglubundna hreyfingu. Útlitskröfur 

samfélagsins eru miklar og fara barnshafandi konur ekki varhluta af þeim. Hugsanlega eru því auknar 

líkur á að konur séu ekki eingöngu að stunda hreyfingu sér til heilsubótar á meðgöngu. 

Tilgangur þessarar kerfisbundnu samantektar er að bera saman niðurstöður rannsókna um hæfilegt 

magn hreyfingar barnshafandi kvenna og að kanna hvaða áhrif áköf þjálfun á meðgöngu getur haft á 

móður og fóstur.  

Leitað var eftir rannsóknum sem gerðar hafa verið um áhrif þjálfunar á barnshafandi konur og fóstur. 

Notaðar voru 17 rannsóknir á ensku sem birtar voru á tímabilinu 1994 – 2014. Þar af voru tvær 

slembivalsrannsóknir, 12 tilfellarannsóknir og þrjár hálftilraunir. Annars vegar var notast við rannsóknir 

sem skoðuðu áhrif hámarksáreynslu í eitt skipti og hins vegar áhrif hreyfingar yfir ákveðið tímabil á 

meðgöngu. Allar rannsóknirnar skoðuðu áhrif hreyfingar á barnshafandi konur og/eða fóstur þeirra. 

Breytur voru mismunandi eftir rannsóknum en þær algengustu voru fæðingarþyngd og 

hjartsláttarbreytingar fósturs. Aðrar breytur sem notaðar voru í rannsóknunum voru svörun móður við 

álagi, blóðflæði til fósturs á meðan á þjálfun stóð, meðgöngulengd og þyngd fylgju við fæðingu. 

Niðurstaða þessarar kerfisbundu samantektar er að þjálfun af mikilli ákefð á meðgöngu hefur hvorki 

neikvæð áhrif á móður né fóstur. Frekari rannsókna er þörf þar sem ekki hafa verið skilgreind  

hámarksmörk fyrir örugga þjálfun á meðgöngu.  
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Abstract 

Regular exercise is essential to promote both physical and mental wellbeing. Recommendations 

regarding exercise during pregnancy have been revolutionized in recent decades. Pregnant women 

are no longer advised to rest as much as possible but encouraged to exercise regularly. Beauty and 

fitness standards in modern societies put great pressure on women and pregnant women are by no 

means exempted from that. It is therefore possible that pregnant women choose to exercise not only 

to promote wellbeing.  

The purpose of this systematic review is to compare the results of studies regarding suitable 

amount of exercise in pregnancy and to explore what effect intense exercise might have on mother 

and fetus.  

The search included studies on the effects of exercise on expecting mothers and their fetus. This 

systematic review covers 17 studies in English, published between 1994 and 2014. They include 2 

randomized controlled trials, 12 case studies and 3 quasi-experiments. On the one hand, research 

looking at the effects of a single event of maximum intensity exercise were examined. On the other, 

the impact of exercise during a certain period of the pregnancy was observed. All of the studies 

examined the effect of exercise on pregnant women and/or their fetus. Variables differed between 

studies but the most commonly used were birth weight and fetal heart rate. Other variables that were 

used in the studies were the mother’s response to exercise, blood flow to the fetus during exercise, 

gestational age and placental weight at birth.  

The conclusion of this systematic review is that high intensity training during pregnancy has no 

negative effects on either expecting mothers or their fetus. Further research is needed since there are 

currently no defined safe upper limits regarding exercise intensity during pregnancy. 
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Þakkir 
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1 Inngangur 
Regluleg hreyfing er nauðsynleg til þess að stuðla að góðri líkamlegri og andlegri heilsu. 

Hreyfing eykur andlega vellíðan og minnkar líkur á hinum ýmsu lífstílstengdu sjúkdómum eins og 

hjarta- og æðasjúkdómum, sykursýki II, krabbameini, háþrýstingi og stoðkerfisvandamálum 

(Silverthorn, 2010; Swedish National Institute of Public Health, 2010) Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

þeir sem stunda reglulega hreyfingu glíma við minni kvíða og þunglyndi og á það einnig við um konur 

á meðgöngu (De Moor, Beem, Stubbe, Boomsma og De Geus, 2006; Harris, Cronkite og Moos, 

2006). 

Bylting hefur orðið á hreyfivenjum barnshafandi kvenna undanfarin ár en hér áður voru konur 

hvattar til þess að hvílast á meðgöngu. Hugarfar fólks hefur breyst og rannsóknir hafa sýnt að hæfileg 

hreyfing á meðgöngu hafi góð áhrif á heilsu hinnar tilvonandi móður (Swedish National Institute of 

Public Health, 2010). Útlitslegar kröfur samfélagsins eru gríðarlega miklar og fara barnshafandi konur 

ekki varhluta af því. Í ágúst 1991 sat leikkonan Demi Moore nakin fyrir á forsíðu tímaritsins Vanity Fair, 

komin 7 mánuði á leið. Sú myndbirting er talin hafa haft mikil áhrif á viðhorf til barnshafandi kvenna og 

jafnvel hafa markað upphaf þess að barnshafandi konur hættu að fela merki þungunarinnar. Áhrif 

þessarar myndbirtingar má sjá víða í fjölmiðlum og mikil krafa er á konur sem eru í sviðsljósinu að vera 

grannar út meðgönguna og vera fljótar í sitt fyrra líkamlega form (Nash, 2011). Ekki alls fyrir löngu 

eignuðust Hollywood-stjörnurnar Beyonce og Kim Kardashian sín fyrstu börn og var þyngdaraukning 

þeirra á meðgöngu og eftir hana talsvert í fjölmiðlum. Þessi umfjöllun hefur óneitanlega áhrif á hina 

„venjulegu“ konu sem gæti viljað uppfylla sömu kröfur. Í fjölmiðlum hefur einnig mikið verið fjallað um 

afreksíþróttakonur og þjálfun þeirra á meðgöngu en sem dæmi má nefna Jana Rawlinson 

grindahlaupara og  maraþonhlauparann Paula Radcliffe sem æfðu stíft á meðgöngu. Þær fengu mikið 

lof og hafa verið kallaðar „ofurmömmur“. vegna þess (Nash, 2011). Evenson og Bradley gerðu 

rannsókn þar sem kannað var hvaða skoðanir konur hefðu á þjálfun barnshafandi kvenna. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að 78% kvenna töldu að konur gætu haldið áfram sinni reglulegu þjálfun á 

meðgöngu og að hreyfingin myndi hafa góð áhrif á hríðir og fæðinguna sjálfa. Flestar konur eða 98% 

töldu að létt þjálfun myndi hafa góð áhrif, 73% töldu að miðlungsþjálfun hefði góð áhrif en aðeins 13% 

töldu að mikil ákefð hefði góð áhrif (Evenson og Bradley, 2010). Rannsókn Nash skoðaði hvatann fyrir 

hreyfingu kvenna á meðgöngu og voru niðurstöður hennar að í fyrsta lagi væri það af útlitslegum 

ástæðum, í öðru lagi fyrir andlega og líkamlega vellíðan og í þriðja lagi til þess að vera betur 

undirbúnar fyrir fæðinguna sjálfa (Nash, 2011).  

Á hinn bóginn virðist þó meiri hluti kvenna minnki reglulega þjálfun á meðgöngu og fylgi ekki þeim 

leiðbeiningum sem til eru um ráðlagða þjálfun barnshafandi kvenna. Ástæða þess getur verið af 

líkamlegum og sálfélagslegum toga en konur virðast fá misvísandi upplýsingar um hvað sé æskileg 

þjálfun meðan á meðgöngu stendur og getur það breytt hreyfihegðun þeirra (Clarke og Gross, 2004; 

Fell, Joseph, Armson og Dodds, 2009).  

Tilgangurinn með þessari samantektargrein er tvíþættur. Annars vegar að bera saman niðurstöður 

rannsókna um hæfilegt magn hreyfingar barnshafandi kvenna og hins vegar hvaða áhrif áköf þjálfun á 

meðgöngu getur haft á móður og barn.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Lífeðlisfræðilegar breytingar á meðgöngu. 

2.1.1 Breytingar á öndun 
Á meðgöngu verða margskonar breytingar á öndunarstarfsemi konunnar. Þær breytingar eru 

nauðsynlegar þar sem aukin loftskipti verða á meðgöngunni vegna aukins blóðmagns og sístækkandi 

leg þarf sitt pláss. Lögun brjóstkassa byrjar að breytast snemma á meðgöngunni. Neðri rifin víkka út 

og fer neðanrifjahornið (e. subcostal angle) úr því að vera 68° í upphafi meðgöngu í 103° á seinni 

hluta hennar.  Þannig eykst þvermál brjóstkassans um að meðaltali tvo cm. Vegna stöðu neðri rifjanna 

lyftist þindin um fjóra sentimetra og við það eykst virkni hennar við öndun þrátt fyrir að hreyfingar 

hennar séu minni (Macdonald og Magill-Cuerden, 2010).  

Rannsókn Gazioglu og fleiri sýndi að öndunarrúmmál (e. tidal volume) barnshafandi kvenna jókst 

að meðaltali um 300 millilítra frá 10. viku að 36. viku. Þar hafði aukning á innöndunarrúmmáli (e. 

inspiratory capacity) mest að segja en meðalaukningin á því rúmmáli var 400 millilítrar á 

meðgöngunni. Hlutfall heildarrúmmáls lungna og loftleifar minnkaði þó ekki þar sem bæði loftleif (e. 

residual volume) og varaloft (e. expiratory reserve volume) minnkuðu á meðgöngunni (Gazioglu, 

Kaltreider, Rosen og Yu, 1970). Þar sem loftleifin er minni er hlutfall súrefnis í hverjum andardrætti 

hærra en koltvísýrings sem veldur því að barnshafandi kona andar dýpra en sú sem ekki er 

barnshafandi (Macdonald og Magill-Cuerden, 2010). Þessi djúpa öndun leiðir af sér einskonar ofloftun 

(e. hyperventilation) hjá konum á meðgöngu. Hormónið prógesterón hefur einnig áhrif á þetta en það 

hvetur öndun og eykur öndunarstjórn (e. respiratory drive) á meðgöngu (O´Day, 1997). 

Sekúndufráblástur (e. forced expiratory volume1, FEV1) minnkar á meðgöngu, þó mest á síðasta 

þriðjungi.  Sama má segja um öndunarrýmd við kröftugan blástur (e. forced vital capacity).  Ástæðan 

fyrir því er ekki þekkt en talið er að stækkun legsins hafi þar mest áhrif (Mokkapatti, Prasad, 

Venkatraman og Fatima, 1991).  

Viðnám öndunarvegarins breytist lítið á meðgöngu og er það líklega vegna slökunar á sléttum 

vöðvum sem orsakast af hormónabreytingum. Eftirgefanleiki lungna helst óbreyttur en eftirgefanleiki 

brjóstkassans minnkar sem leiðir af sér aukna súrefnisupptöku. Andnauð eða andþrengsli (e. 

dyspnea) er algengur fylgikvilli meðgöngu. Um það bil helmingur kvenna finnur fyrir henni á 20. viku 

meðgöngu og eykst það hlutfall upp í 75% á 31. viku (O´Day, 1997). Áður var talið að andnauð 

barnshafandi kvenna kæmi til vegna aukins þunga á brjóstkassa og hækkunar þindarinnar vegna 

stækkandi fósturs (Gee, Packer, Millen, og Robin, 1967). Nú er þó talið að aðrir þættir spili inn í þar 

sem einkenni andnauðar koma oft fram áður en þindin hækkar að nokkru ráði. Enn er þó ekki vitað 

með vissu hvaða hluti öndunarkerfisins orsakar andnauð kvenna á meðgöngu. García-Rio og félagar 

telja að orsök andnauðar á meðgöngu sé  breyting á skynjun eðlilegrar öndunar meðan á meðgöngu 

stendur eða að ofloftun valdi  andnauðinni (García-Rio o.fl., 1996). 

Súrefnisupptaka eykst með aukinni þyngd móður og verður 15 - 20% meiri en fyrir meðgöngu. 

Þetta gerist samhliða aukinni þörf fyrir súrefni þar sem vefir stækka og efnaskiptahraði eykst hjá 

móður, fóstri og fylgju. Súrefnisþörfin eykst svo enn frekar í fæðingunni og er jafnframt meiri á 
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fjölburameðgöngum. Líkaminn kemur til móts við þessa auknu súrefnisþörf með um helmings 

aukningu á loftun og með 18% aukningu á hæfni blóðsins til að bera súrefni. Í blóðinu er því í raun of 

mikið af súrefni svo hluta þess er skilað aftur til hjartans sem leiðir af sér breytt hlutfall súrefnis og 

koltvísýrings í bláæðablóði (Gilbert, 2011; Macdonald og Magill-Cuerden, 2010).  

2.1.2 Breytingar á blóðrás 
Það verða talsverðar breytingar á blóðrásarkerfi kvenna á meðgöngu til þess að mæta öðrum 

breytingum sem eiga sér stað, eins og breyttri efnaskiptaþörf og vexti og þroska fóstursins. Þessar 

breytingar hefjast snemma á meðgöngunni og er þeim flestum lokið á fyrsta helmingi hennar (Clapp 

og Capeless, 1997).   

Í upphafi meðgöngunnar minnkar viðnám æðakerfisins, slagæðaþrýstingur minnkar og slagmagn 

hjartans eykst. Við þessar breytingar verður 30 – 50% aukning á útfalli hjartans og nær sú aukning 

hápunkti á 20. - 32. viku (Macdonald og Magill-Cuerden, 2010). Rannsóknum ber ekki saman um 

hvort útfallið haldi áfram að aukast á síðari helmingi meðgöngunnar en einhverjir telja að lítilsháttar 

aukning eigi sér stað vegna breytinga á hjartslætti en hann eykst um 10 – 15 slög/mín. og nær sú 

hækkun hápunkti í lok meðgöngunnar (Abbas, Lester og Connolly, 2005; Del Bene o.fl., 2001; Flo, 

Wilsgaard og Acharya, 2010; Macdonald og Magill-Cuerden, 2010; Mesa o.fl., 1999). Aðrar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að útfallið minnki örlítið á seinni helmingnum (Flo, Wilsgaard og Acharya, 2010). Þær 

breytingar sem verða á hjarta- og æðakerfi hinnar tilvonandi móður á meðgöngu ganga ekki alveg til 

baka eftir fæðingu hjá þeim konum sem eru með barnið á brjósti og stunda reglubundna hreyfingu. 

Það virðist vera að sú örvun sem verður á hormónakerfi móðurinnar á fyrstu meðgöngu magni upp 

hormónaáhrif á seinni meðgöngum með þeim afleiðingum að breytingar á blóðrásarkerfinu komi fyrr 

fram og verði meiri (Clapp og Capeless, 1997). Í rannsókn Clapp og Capeless jókst útfall hjartans um 

2,3 lítra vegna 17% aukningar í slagmagni og 26% aukningar á hjartslætti en þessar tölur eru mjög 

breytilegar meðal kvenna í rannsókninni. Hjartsláttur kvenna sem stunda reglubundna hreyfingu á 

meðgöngu er lægri en hjá kyrrsetukonum en slagmagnið er hærra hjá þeim sem stunda reglubundna 

hreyfingu. Svipaðar breytingar verða á blóðrásarkerfi kvenna á meðgöngu hvort sem þær stunda 

reglulega hreyfingu eða ekki. Hlutfallið milli þeirrar aukningar sem verður á útfalli hjartans annars 

vegar og hjartslættinum hins vegar er minna hjá kyrrsetukonum en þeim sem hreyfa sig reglulega á 

meðgöngunni. Niðurstöður rannsóknar Clapp og Capeless sýndu að 23% af þeirri aukningu sem varð 

á útfalli hjartans og 30% minnkun viðnáms í æðakerfinu á meðgöngunni voru enn til staðar einu ári 

eftir barnsburð (Clapp og Capeless, 1997). 

Blóðrúmmál eykst vegna 45 – 50%  aukningar í blóðvökva og 20% fjölgunar á rauðum blóðkornum. 

Þetta á sér stað til þess að mæta aukinni blóðþörf líkamans á meðgöngu. Blóðvökvinn byrjar að 

aukast á sjöundu viku meðgöngunnar og eykst mest á öðrum hluta hennar en nánast ekki neitt á 

síðasta hlutanum. Fjölgun rauðu blóðkornanna hefst hins vegar ekki fyrr en á öðrum hluta 

meðgöngunnar og á mest fjölgun sér stað á þriðja hluta hennar (O' Day, 1997; Macdonald og Magill-

Cuerden, 2010; Abbas o.fl., 2005). 

Aukning verður á blóðflæði í legi móðurinnar svo fóstrið fái nógu mikla næringu til þess að þroskast 

á réttan hátt. Þvermál æðanna í leginu eykst en ekki er enn vitað hvort það sé eingöngu vegna 
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aukningar á útfalli hjartans eða hvort breyting á dreifingu blóðs um líkamann hafi einnig áhrif. Það 

hefur verið sýnt fram á að breytingar á útfalli hjartans eiga sér eingöngu stað fram að 34. viku 

meðgöngunnar en blóðflæði legsins heldur áfram að aukast út alla meðgönguna. Viðnám æðakerfisins 

eykst en viðnám æða sem liggja til legsins minnkar og því verður aukið blóðflæði í átt að leginu. 

Breyting á hlutföllunum þarna á milli getur haft áhrif á að blóðflæði legsins helst hátt út meðgönguna 

(Flo o.fl., 2010). 

2.1.3 Breytingar á hormónastarfsemi 
Þegar egg frjóvgast heldur gulbúið (e. corpus luteum) áfram að þroskast í stað þess að eyðast 

eins og gerist í hverjum tíðahring. Gulbúið framleiðir sterahormónin prógesterón og estrógen og ef 

frjóvgun verður viðheldur æðabelgskynhormónakveikjan (e. human chorionic gonadotropin) 

meðgöngunni með áframhaldandi seytun þessara hormóna. Gulbúið sér um þá starfsemi að sjöundu 

viku en þá tekur fylgjan við seytingunni og gulbúið eyðist. Þannig helst magn þessara hormóna hátt út 

meðgönguna í stað þess að falla eins og gerist ef frjóvgun verður ekki (Sadler, 1990; Silverthorn, 

2010). Annað meðgönguhormón sem hefur mikið verið rannsakað en lítið er vitað um er relaxín. 

Relaxín er fjölpeptíðhormón sem framleitt er af gulbúinu og fellibelg (e. decidua) á meðgöngu og líkist 

insúlíni (Marnach o.fl., 2003). Relaxín finnst í auknu magni hjá spendýrum á meðgöngu. Hjá konum 

hækkar magn þess jafnt og þétt að 12. viku en fer lækkandi eftir það og nær fyrri gildum sínum um 

það bil tveimur vikum eftir fæðingu (Schauberger o.fl., 1996). Þetta hormón hefur margskonar 

líffræðilega virkni og er talið eiga stóran þátt í að endurmóta bandvef klyftarsambryskjunnar (e. pubic 

symphysis) þegar mjaðmagrind er undirbúin fyrir fæðingu. Sýnt hefur verið fram á mikilvægi relaxíns 

við stillingu á niðurbroti kollagens í klyftarsambryskju hjá rottum sem auðveldar fæðingu (Samuel, 

Coghlan og Bateman, 1998). Einnig telja sumir að relaxín eigi stóran þátt í að viðhalda meðgöngunni 

(Goldsmith og Weiss, 2009).  

2.1.3.1 Áhrif hormónabreytinga á stoðkerfi 
Á meðgöngu þarf mjaðmagrindin að geta víkkað út til að mynda pláss fyrir sístækkandi fóstur og til 

að auðvelda fæðingu þess. Til að það geti gerst þurfa liðbönd í kringum mjaðmagrind að slakna. Ekki 

eru allir sammála um hvernig þetta gerist en vera má að það sé vegna hormónabreytinga. Önnur 

liðbönd í líkamanum slakna einnig og því er stoðkerfi kvenna viðkvæmara á meðgöngu, meiri 

óstöðugleiki er til staðar í liðum líkamans og þyngdaraukning setur meiri þunga á þá. Auknar líkur geta 

því verið á meiðslum hjá konum við hreyfingu og ætti að vanda val æfinga vel til að forðast meiðsli 

(Calguneri, Bird og Wright, 1982; Dumas og Reid, 1997).  

Í rannsókn Calguneri og fleiri kom í ljós að liðleiki vísifingurs jókst marktækt eftir því sem leið á 

meðgönguna. Einnig kom í ljós að liðleiki var meiri hjá þeim sem voru á annarri meðgöngu en þeirri 

fyrstu en ekki fannst marktækur munur á milli aldurshópa. Eftir meðgöngu gengu þessar breytingar til 

baka og því hafa höfundar dregið þá ályktun að aukinn liðleiki á meðgöngu sé tilkominn vegna 

hormónabreytinga (Calguneri o.fl., 1982). Aðrir rannsakendur hafa komist að sömu niðurstöðu í sínum 

rannsóknum (Dumas og Reid, 1997). Rannsókn Marnach og fleiri var ætlað  að athuga samband milli 

aukins liðleika á meðgöngu, mjaðmagrindarverkja og hormónanna kortisóls, estradíóls, prógesteróns 

og relaxíns.  Þar kom í ljós að liðleiki í úlnlið jókst samhliða lengd meðgöngunnar en hafði ekki gengið 



5 

til baka sex vikum eftir fæðingu. Engin marktæk tenging fannst milli liðleikans og magns hormónanna 

en þó virtist liðleikinn fylgja aukningu á estradíóli og prógesteróni þrátt fyrir ómarktæka fylgni (Marnach 

o.fl., 2003). Samskonar niðurstöður fengust í rannsókn Schauberger og fleiri þar sem liðleiki fleiri liða 

var skoðaður og athugað hvort tenging væri milli liðleika og magns relaxíns. Þar sem magn relaxíns 

nær hámarki á fyrsta þriðjungi en liðleikinn er mestur í lok meðgöngu spyrja höfundar sig að því hvort 

langtímaáhrif relaxíns séu aukinn liðleiki. Þeirri spurningu var ekki svarað í þessari rannsókn 

(Schauberger o.fl., 1996).  

Rannsakendur hafa velt vöngum yfir því hvort tengsl séu milli hormóna og mjóbaks- og 

mjaðmagrindarverkja á meðgöngu og þá hvort að slökun liðbanda hafi áhrif á verkina. Sænsk 

rannsókn með 200 þátttakendur skoðaði hvort tengsl væru á milli magns relaxíns í blóði og 

staðsetningu og styrkleika meðgöngutengdra verkja.  Jákvæð tengsl fundust milli meðalstyrks relaxíns 

og meðgöngutengdra verkja í klyftarsambryskju og á lærhnútusvæði á 36. viku meðgöngu. Engin 

tengsl fundust milli bakverkja og magns relaxíns en tengsl voru milli relaxíns og þess að hafa bæði 

verk við spjaldhrygg og í klyftarsambryskju. Engin tengsl fundust milli relaxíns og verkja þeirra kvenna 

sem höfðu haft þá fyrir meðgönguna. Því má sjá að relaxín er tengt meðgöngutengdum verkjum, en á 

hvaða hátt er enn ósvarað (Kristiansson, Svärdsudd og von Schoultz, 1996). Rannsóknum ber þó ekki 

saman um þetta (Albert, Godskesen, Westergaard, Chard og Gunn, 1997; Marnach o.fl., 2003). 

Marnach og fleiri fundu út að þær konur sem höfðu meðgöngutengda stoðkerfisverki á síðasta 

þriðjungi höfðu marktækt minna magn relaxíns í blóði en marktækt meira magn af estradíól og 

prógesteróni (Marnach o.fl., 2003). 

2.2 Þjálfun á meðgöngu 

2.2.1 Áhrif þjálfunar á líkamann 
Hreyfing hefur mikil áhrif á jafnvægi líkamans og þurfa mörg kerfi að bregðast við aukinni 

áreynslu. Í kennslubók Silverthorn (2010) kemur fram að þegar hreyfing hefst senda viðtakar í vöðvum 

og liðum boð til hreyfibarkar heilans um að nú þurfi líkaminn að bregðast við til þess að halda jafnvægi 

í líkamanum. Frálægar brautir frá heilaberkinum senda boð áfram til vinnandi vöðva, til mænukylfunnar 

sem stjórnar hjarta- og æðakerfinu, til stöðva sem stjórna öndunarkerfinu og til randkerfisins. 

Randkerfið og mænukylfan koma af stað afhleðslu í drifkerfinu (e. sympathetic discharge) sem eykur 

útfall hjartans, veldur æðasamdrætti í slagæðlingum og í kjölfarið hækkar blóðþrýstingur til þess að 

vinna gegn þeirri lækkun sem á sér stað þegar líður á hreyfinguna. Við þetta styrkist hjarta- og 

æðakerfið og minni líkur verða á hjarta- og æðasjúkdómum. Öndunarkerfið bregst við með því að 

dýpka öndunina, auka öndunartíðni og þar af leiðandi eykst loftun lungnablaðranna og líkaminn á 

auðveldara með að losa sig við ýmis eiturefni sem myndu annars safnast fyrir.   

Hreyfing hefur jákvæð áhrif á andlega líðan og hafa rannsóknir sýnt fram á það að þeir sem stunda 

reglulega hreyfingu glíma við minni kvíða og þunglyndi (De Moor o.fl., 2006; Harris o.fl., 2006). 

2.2.2 Áhrif þjálfunar á móður  
Hreyfing barnshafandi kvenna getur haft bæði góð og slæm áhrif á stoðkerfi þeirra en 

rannsóknir hafa sýnt fram á hvort tveggja. Hreyfing hefur hins vegar verið talin ein besta leiðin til að 
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koma í veg fyrir eða minnka áhrif mjóbaks- og mjaðmagrindarverkja á meðgöngu sem eru talsvert 

algengir. Það er talsvert erfitt að finna nákvæmar tíðnitölur yfir það hversu margar konur finna fyrir 

slíkum verkjum á meðgöngu en í evrópskum viðmiðunarreglum um greiningu og meðferð 

mjaðmagrindarverkja sem Vleeming og fleiri settu fram árið 2008 kom fram að birtar hafa verið tölur á 

bilinu frá 4% til 76,4% (Vleeming, Albert, Östgaard, Sturesson og Stuge, 2008). 

Rannsókn sem gerð var árið 2007, sýndi fram á að konur sem stunda reglubundna þjálfun á 

meðgöngu ættu í minni hættu á mjóbaks- og mjaðmagrindarverkjum auk þess sem færni þeirra til 

daglegra athafna var mun betri en hjá samanburðarhópnum sem fékk einungis fræðslu frá ljósmóður 

(Mørkved, Salvesen, Schei, Lydersen og Bø, 2007). Sambærileg rannsókn sýndi ekki fram á neinn 

mun í tíðni né magni mjóbaksverkja hjá þjálfunarhóp og viðmiðunarhóp. Konurnar í æfingahópnum 

áttu þó mun auðveldara með að takast á við verkina og voru veikindadagar þeirra færri en 

viðmiðunarhópsins (Stafne, Slavesen, Romundstad, Stuge og Mørkved, 2012). Rannsókn Garshasbi 

og Zadeh sýndi hins vegar fram á að magn mjóbaks- og mjaðmagrindarverkja hjá konum sem 

stunduðu reglubundna hreyfingu á meðgöngu var minna en hjá kyrrsetukonum (Garshasbi og Zadeh, 

2005). Þá væru einnig minni líkur á mikilli þyngdaraukningu á meðgöngu ef konan stundar reglulega 

hreyfingu á meðgöngunni og getur það haft góð áhrif á tíðni mjóbaks- og mjaðmagrindarverkja á 

meðgöngu (Ghodsi og Asltoghiri, 2012).    

Við þjálfun hækkar líkamshitinn aðeins og hafa sumir rannsakendur haldið því fram að konur ættu 

að forðast hreyfingu á meðgöngu vegna hættu á ofurhitnun (e. hyperthermia) en það ástand getur 

valdið galla í fósturmænu (e. neural tube). Rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á að það verði ekki 

óeðlileg hækkun á líkamshita kvenna á meðgöngu við þjálfun og að hækkunin verði jafnvel minni eftir 

því sem líður á meðgönguna (Larsson og Lindqvist, 2005; Jones, Botti, Anderson og Bennett, 1985). 

Þjálfun á meðgöngu virðist einnig geta minnkað líkur á meðgöngusykursýki. Konur í ofþyngd og 

aðrar kyrrsetukonur eru í meiri áhættu á því að þróa með sér sykursýki á meðgöngu. Ef þær stunda 

reglubundna  hreyfingu á meðgöngunni geta þær minnkað þessa áhættu talsvert (Liu, Laditka, Mayer-

Davis og Pate, 2008; Dye, Knox, Artal, Aubry og Wojtowycz, 1997). Þjálfun á meðgöngu getur einnig 

minnkað líkur á meðgöngueitrun um 43% og háþrýstingi um 29% (Marcoux, Brisson og Fabia, 1989; 

Sørensen o.fl., 2003).   

Rannsókn frá árinu 1990 sýndi að hjá þeim konum sem stunduðu reglulega þolþjálfun út 

meðgönguna gekk fæðingin marktækt betur með tilliti til lengdar hríða, notkunar deyfilyfja og Apgar 

stigagjafar (Clapp og Capeless, 1990). Eldri rannsókn frá árinu 1987 sýndi engan mun á lengd hríða 

hjá þeim konum sem æfðu reglulega á meðgöngunni eða þeim sem ekki æfðu en Apgar stig voru 

marktækt hærri hjá æfingahópnum. Þær konur þóttu einnig fljótari að jafna sig eftir fæðinguna og því 

var sjúkrahúsdvöl þeirra styttri (Hall og Kaufmann, 1987).  

Regluleg þjálfun á meðgöngu hefur ekki eingöngu góð áhrif á líkamlega þætti heldur einnig 

andlega, en hreyfing hefur almennt jákvæð áhrif á andlega heilsu fólks og getur haft mikil áhrif á 

þunglyndi (Harris o.fl., 2006). Á meðgöngu verða konur oft viðkvæmar andlega, með aukinn kvíða og 

óöryggi. Rannsóknir hafa sýnt að regluleg hreyfing geti haft jákvæð áhrif á andlega líðan þeirra og 

minnkað neikvæðar hugsanir og skapsveiflur (Lox og Treasure, 2000; Barakat, Pelaez, Montejo, 

Luaces og Zakynthinaki, 2011).  
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Þjálfun á meðgöngu hefur ekki eingöngu áhrif á líðan móðurinnar á meðgöngunni sjálfri heldur 

virðist hún einnig geta haft áhrif í mörg ár eftir barnsburð. Niðurstöður rannsóknar sem Clapp birti árið 

2008 þar sem hann skoðaði hreyfivenjur og líkamlegt atgervi kvenna 18 – 20 árum eftir fæðingu, sýndi 

að ef kona hreyfir sig á meðgöngu er hún líklegri til að stunda reglulega hreyfingu eftir fæðingu. Þær 

sem stunduðu þjálfun á meðgöngu urðu fyrir minni þyngdaraukningu og fitusöfnun og voru þær í minni 

áhættu á hjarta- og æðasjúkdómum en þær sem stunduðu ekki neina þjálfun (Clapp, 2008). 

2.2.3 Áhrif þjálfunar á fóstur 
Hreyfing hefur mikil áhrif á hjarta- og æðakerfi líkamans en útfall hjartans getur fjórfaldast hjá 

óþjálfuðum einstaklingum og áttfaldast hjá íþróttafólki. Dreifing blóðsins um líkamann breytist einnig 

talsvert. Í hvíld fer um 21% af útfalli hjartans til beinagrindarvöðva en við áreynslu um 88% 

(Silverthorn, 2010). Æfingar móður á meðgöngu geta minnkað blóðflæði til fóstursins tímabundið eins 

og kom fram í rannsókn Kennelly og fleiri.  Þar voru rannsökuð áhrif þolprófs á hjóli af mikilli ákefð á 

blóðflæði til fósturs. Blóðflæði í æðum til fóstursins var mælt fyrir álag og aftur eftir að álagi lauk. 

Mælingar sýndu að blóðflæði skertist í stuttan tíma eftir að álagi var hætt en náði sama flæði og áður 

innan tveggja mínútna (Kennelly o.fl., 2002). Æfingar móður á síðasta þriðjungi meðgöngu hafa einnig 

áhrif á hjartslátt fóstursins, hvort sem æft er á miðlungs eða miklu álagi. Hjartsláttur fósturs eykst í 

samræmi við aukið álag eða æfingalengd móður. Eftir að álagi er hætt er fóstrið 20 – 30 mínútur að ná 

aftur fyrri hvíldartíðni. Á þessum stutta tíma er ólíklegt að fóstrið verði fyrir skaða vegna þjálfunar 

móður. Til eru dæmi um að hjartsláttur fósturs verði of hægur (e. bradycardia) ef móðirin reynir mikið á 

sig en í rannsókn Manders og fleiri gerðist það hjá tveimur fóstrum af tólf. Á fimm mínútum náðu þau 

fóstur aftur eðlilegri hjartsláttartíðni en í um 20 mínútur á eftir höfðu þessi fóstur minnkaðan 

hjartsláttarbreytileika og minnkaðar öndunarhreyfingar. Talið var að það ástand hefði skapast vegna 

súrefnisskorts. Höfundar draga því þá ályktun að konur á síðasta þriðjungi meðgöngu ættu að forðast 

erfiða þjálfun. Þess ber þó að geta að úrtakið var lítið og því er erfitt að draga ályktanir frá þessari 

rannsókn  (Manders, Sonder, Mulder og Visser, 1997; O´Neill, 1996). Aðrar rannsóknir telja að erfið 

þjálfun á síðari hluta meðgöngu hafi ekki neikvæð áhrif á fóstrið þar sem það er fljótt að jafna sig eftir 

áreynslu móðurinnar og hafi jafnvel góð áhrif á þroska hjarta- og æðakerfis (Kennelly, McCaffrey, 

McLoughlin, Lyons og McKenna, 2002; May, Glaros, Hung-Wen, Clapp og Gustafson, 2010).  

Hreyfing móður á meðgöngu hefur löngum verið talin geta haft áhrif á fæðingarþyngd barnsins 

vegna minnkaðs blóðflæðis til fylgjunnar (Hatch, o.fl., 1993). Þó hefur verið sýnt fram á að hreyfing sé 

mikilvægur þáttur í að viðhalda stöðugleika á glúkósastjórnun og minnka insúlínnæmi og þar af 

leiðandi minnkað hættu á meðgöngusykursýki. Enn fremur er hreyfing mikilvæg fyrir þær konur sem 

greinast með sjúkdóminn þar sem ómeðhöndluð meðgöngusykursýki eykur líkur á aukinni 

fæðingarþyngd. (Crowther o.fl., 2005; Gilbert, 2011; Liu o.fl., 2008). Samkvæmt ICD-10 telst mikil 

fæðingarþyngd vera 4500 grömm eða meira og lítil fæðingarþyngd vera 2500 grömm eða minna 

(World Health Organization, 2010). Rannsókn Alderman og fleiri sýndi að reglubundin hreyfing á 

öðrum og síðasta þriðjungi meðgöngu minnkar áhættu á hárri fæðingarþyngd til muna. Ekki skipti máli 

hvort hreyfingin var á miklu eða miðlungs álagi (Alderman, Zhao, Holt, Watts og Beresford, 1998). 

Sömu niðurstöður fengust í rannsókn Clapp og Capeless frá árinu 1990 þar sem börn þeirra kvenna 
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sem stunduðu þolþjálfun í að minnsta kosti 30 mínútur, þrisvar sinnum í viku voru marktækt léttari og 

með minni fitumassa heldur en börn þeirra kvenna sem hættu að æfa á fyrsta þriðjungi meðgöngu. 

Sterk tengsl fundust milli þess að æfa á síðasta hluta meðgöngunnar og minni fæðingarþyngdar. Eftir 

framkvæmd þessarar rannsóknar veltu höfundar því fyrir sér hvort minni fæðingarþyngd geti 

hugsanlega haft góð áhrif á þyngdaraukningu einstaklingsins í framtíðinni.  (Clapp og Capeless,1990). 

Rannsóknum ber þó ekki saman og sýndu niðurstöður rannsóknar Clapp og fleiri að þær konur sem 

byrjuðu að æfa þrisvar til fimm sinnum í viku á miðlungs álagi í upphafi meðgöngu, eignuðust 

marktækt þyngri og lengri börn en þær sem ekkert æfðu á meðgöngunni (Clapp, Kim, Burciu og 

Lopez, 2000). 

Sumar konur eru hræddar við að stunda hreyfingu á meðgöngu vegna ótta við fósturlát og erfiðar 

fæðingar. Samkvæmt danskri tilviksrannsókn sem gerð var árið 2012 geta neikvæðar upplifanir á fyrri 

meðgöngum, fyrri fósturlát og ótti við sársauka haft áhrif. Viðhorf maka og ættingja geta ýtt undir slíkar 

áhyggjur (Hanghøj, 2013). Ekki eru til margar rannsóknir sem sýna fram á að hreyfing á meðgöngu 

geti aukið líkur á fósturláti en Madsen og fleiri sýndu fram á að þjálfun af mikilli ákefð fyrstu 18 vikur 

meðgöngunnar getur aukið líkur á fósturláti. Þeir gátu ekki sýnt fram á að þjálfun eftir 18. viku hefði 

þessi áhrif (Madsen, o.fl., 2007). Ahlborg og félagar gátu heldur ekki sýnt fram á tengsl milli þungra 

lyftinga á meðgöngu og fósturláts þegar þeir skoðuðu konur sem lyftu meira en 12 kílógrömmum oftar 

en 50 sinnum í viku vegna vinnu sinnar (Ahlborg Jr, Bodin og Hogstedht, 1990). Margar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að regluleg hreyfing á meðgöngu af léttri og miðlungsákefð geti minnkað líkur á 

fæðingu fyrir tímann (Domingues, Barros og Matijasevich, 2008; Hegaard o.fl., 2008; Juhl, o.fl., 2008). 

2.2.4 Leiðbeiningar um hreyfingu á meðgöngu 
 Hreyfing á meðgöngu hefur margvísleg áhrif á verðandi móður og fóstur eins og kom fram í 

köflunum hér á undan. Til eru ýmsar leiðbeiningar um hvernig og hve mikil hreyfing á meðgöngu sé 

æskileg. Í mörgum rannsóknum er vitnað í leiðbeiningar frá Félagi fæðinga- og kvensjúkdómalækna í 

Bandaríkjunum (the American Congress of Obstetricians and Gynecologist, ACOG) en félagið birti 

nýjar leiðbeiningar árið 2002 sem voru síðan staðfestar aftur árið 2009. Þær leiðbeiningar byggja á 

ráðleggingum frá The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) og  the American College of 

Sports Medicine (ACSM) en í þeim ráðleggingum kemur fram að fullorðnir einstaklingar ættu að 

stunda hreyfingu af miðlungsákefð í 30 mínútur eða lengur, flesta ef ekki alla daga vikunnar. Þjálfun af 

miðlungsákefð er samkvæmt þeim hreyfing sem krefst orku upp á þrjú til fimm METS (e. metabolic 

equivalents) (Artal og O'Toole, 2003). MET er eining sem er notuð til þess að áætla orkunotkun við 

hreyfingu en eitt MET jafngildir orkuþörf líkamans í hvíld (McArdle, Katch og Katch, 1991). Þessar 

leiðbeiningar eru í samræmi við ráðleggingar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) en þar er 

mælt með því að fullorðnir einstaklingar á aldrinum 18 – 64 ára ættu að stunda hreyfingu af 

miðlungsákefð í að minnsta kosti 150 mínútur á viku eða hreyfingu af mikilli ákefð í að minnsta kosti 

75 mínútur á viku. Skilgreining á miðlungsákefð er hreyfing sem er af 3,0 – 5,9 sinnum  meiri ákefð en 

hvíld og mikil ákefð er hreyfing sem er af 6,0 sinnum meiri ákefð en hvíld (World Health Organization, 

2010).  
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Samkvæmt ACOG ættu allar heilbrigðar barnshafandi konur að geta fylgt ráðleggingum CDC-

ACSM um hreyfingu og haldið áfram að stunda þá þjálfun sem þær gerðu fyrir meðgöngu. Félagið 

mælir þó með því að barnshafandi konur fái mat læknis áður en þær byrja að fylgja þeim 

ráðleggingum sem til eru um reglubundna hreyfingu. ACOG mælir með því að barnshafandi konur 

stundi bæði þolþjálfun og styrktarþjálfun. Þær ættu að geta stundað flestar tegundir hreyfingar en ekki 

er mælt með köfun né æfingum í baklegu. Þá ættu þær jafnframt að varast æfingar þar sem líkur eru á 

byltum, svo sem að fara á skíði eða stunda æfingar sem setja mikið álag á liði, eins og hlaup eða 

tennis. Félagið mælir ekki með þungum lyftingum né ísómetrískum æfingum sem geta stuðlað að 

lækkun blóðþrýstings. Mikilvægt er að fara varlega inn í miklar teygjuæfingar vegna aukins slappleika 

liðbanda. Félagið hefur ekki gefið út nákvæmar leiðbeiningar um af hve mikilli ákefð konur eigi að 

þjálfa á meðgöngu. Félagið telur þó að ákefð á 60 – 70% af hámarkspúlsi og 50 – 60% af 

hámarkssúrefnisupptöku gæti hentað vel þeim konum sem stunduðu ekki reglulega hreyfingu fyrir 

meðgöngu. Þær konur sem hafa hins vegar stundað þjálfun fyrir meðgöngu gætu æft af talsvert meiri 

ákefð. Tímalengd þjálfunarinnar kemur ekki nákvæmlega fram í leiðbeiningunum en hnykkt er á 

mikilvægi þess að rétt hlutfall sé á milli ákefðar og tímalengdar (Artal og O'Toole, 2003).  

Ekki eru til miklar upplýsingar um ráðlagða hreyfingu kvenna á meðgöngu hér á Íslandi. Í bæklingi 

sem Lýðheilsustöð gaf út árið 2008 er mælt með því að barnshafandi konur stundi reglubundna 

hreyfingu af miðlungsákefð í að minnsta kosti 30 mínútur á dag. Þar kemur einnig fram að þungaðar 

konur sem eru vanar reglulegri þjálfun ættu að geta haldið áfram þeirri þjálfun sem þær eru vanar, svo 

framarlega sem þær ofreyna sig ekki og hlusta á líkamann. Markmið þjálfunarinnar ætti að vera að 

viðhalda fremur en að bæta styrk og getu (Lýðheilsustöð, 2008).  

 

Markmið þessarar kerfisbundu samantektar er að taka saman þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

þjálfun barnshafandi kvenna og hvort hreyfing af mikilli ákefð á meðgöngu sé örugg fyrir móður og 

fóstur. Reynt verður að finna svar við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

Rannsóknarspurning 1: Hvað er æskilegt að barnshafandi konur æfi af mikilli ákefð? 

 

 Rannsóknarspurning 2: Hvaða áhrif hefur áköf þjálfun á meðgöngu á móður og fóstur? 
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3 Efni og aðferðir 
Tilgangur verkefnisins er að skoða áhrif hreyfingar á miklu álagi hjá barnshafandi konum. Til 

þess þarf að greina rannsóknir sem hafa farið fram á fóstrum sem og konunum sjálfum. 

3.1 Kerfisbundin fræðileg samantekt 
Gerð var fræðileg samantekt á kerfisbundinn hátt á þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar 

um áhrif þjálfunar á barnshafandi konur og fóstur. Til að svara rannsóknarspurningunni var leitað eftir 

heimildum eftir fyrirfram ákveðnum skilyrðum. Leitað var eftir birtum rannsóknum frá tímabilinu 1994 – 

2014. Leitað var eftir heimildum á ensku og þurftu rannsóknirnar að vera á stigi I (stórar 

slembivalsrannsóknir), II (minni slembivalsrannsóknir) eða III (tilfellarannsóknir eða ferilrannsóknir) 

samkvæmt Sackett´s Level of Evidence (Burns, Rohrich og Chung, 2011). Leitað var með 

leitarvélunum leitir.is, scholar.google.com og pubmed.gov. Gagnasöfnin sem notuð voru við leitina 

voru ScienceDirect, PubMed og EBSCOhost. Leitað var að heimildum til og með 7. febrúar 2014. 

Notað var leitarorðið meðganga (e. pregnancy) með einhverju/-m af eftirtöldum leitarorðum: þjálfun (e. 

exercise), fóstur (e. fetus), ákefð (e. intensity), tímalengd (e. duration), tíðni (e. frequency), líkamleg 

virkni (e.physical activity), hlaup (e. running), þungar lyftingar (e. heavy lifting), meðgöngulengd (e. 

gestational age). Leitað var eftir leitarorðum á ensku. Út frá samantektargreinum eða öðrum 

rannsóknum var leitað eftir heimildum í heimildalistum og voru þær greinar metnar á sama hátt og 

aðrar. Heimildir voru metnar í eftirfarandi skrefum. Fyrst var titill metinn og athugað hvort innihald 

greinarinnar gæti uppfyllt skilyrði leitarinnar.  Ef svo var, var útdráttur lesinn og rannsóknarlýsing 

skoðuð. Ef álag, tíðni og/eða magn þjálfunar kom fyrir, hvort sem það var staðlað eða ekki, uppfyllti 

hún skilyrði fyrir frekari skoðun. Einnig þurfti rannsóknin að hafa að minnsta kosti eina breytu um áhrif 

á móður eða fóstur.  

Dæmi um rafræna leit á leitir.is: 

Notuð var ítarleg leit með þremur leitarorðum, pregnancy, exercise og fetus. Leitað var eftir 

efnisorðum og þau einskorðuð við tímaritsgreinar frá 1994 – 2014. Leitað var eftir greinum á ensku. 13 

niðurstöður fengust og skimað var í gegnum titla rannsóknanna.  Þrjár greinar voru valdar og útdráttur 

þeirra lesinn með tilliti til þess hvort þær uppfylltu skilyrði fyrir notkun eður ei.  Ein grein var valin til að 

fjalla um í niðurstöðukaflanum, „Continuing regular exercise during pregnancy: Effect of exercise 

volume on fetoplacental growth“ eftir Clapp og félaga frá árinu 2002.  
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4  Niðurstöður 

4.1 Niðurstöður leitar 
Alls fundust 3861 grein með þeim leitarorðum sem lagt var upp með ásamt því að skima 

heimildalista annara greina. Ekki fundust heimildir með öllum orðasamsetningum. Innihald 140 greina 

var skimað og níu þeirra uppfylltu skilyrði fyrir notkun í niðurstöðukafla. Átta greinar fundust út frá 

heimildalistum annarra rannsókna eða samantektargreina. Alls voru því notaðar 17 greinar í þessa 

kerfisbundnu samantekt. 

  

Mynd 1. Flæðirit heimildaleitar 

 

4.1.1 Þátttakendur og umgjörð 
Allar rannsóknirnar fóru fram á barnshafandi konum en ein rannsókn var með viðmiðunarhóp 

þar sem konurnar voru ekki barnshafandi (Heenan , Wolfe og Davies, 2001).  

Ein rannsókn fór aðeins fram á öðrum þriðjungi meðgöngu (Ghodsi og Asltoghiri, 2012) og fjórar 

rannsóknir aðeins á þriðja þriðjungi meðgöngu (Carballo, Stirling, Zakynthinaki og Mulas, 2008; 

Macphail, Davies, Victory og Wolfe, 2000; Szymanski og Satin, 2012a, 2012b).  

Fjórar rannsóknir tóku á þjálfun á öðrum og þriðja hluta meðgöngu fram að fæðingu (Barakat, Lucia 

og Ruiz, 2009; Duncombe o.fl. 2006; Jukic o.fl., 2012; Sternfeld, Quesenberry Jr., Eskenazi og 

3861 grein fundust eftir leit í 
gagnagrunnum og heimildalistum 

17 greinar uppfylltu skilyrði fyrir 
notkun í kerfisbundinni samantekt 

140 greinar 
skimaðar 

8 greinar fengust úr 
heimildalistum annarra 

greina 3721 greinar 
uppfylltu ekki 

skilyrði 
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Newman, 1995) og tvær rannsóknir sem tóku fyrir sama tímabil ásamt 12 vikum eftir fæðingu 

(Szymanski og Satin, 2012a, 2012b). 

Tvær rannsóknir skoðuðu þjálfun barnshafandi kvenna út alla meðgönguna (Bergmann, Zygmunt 

og Clapp, 2004; Clapp o.fl., 2002). Ein rannsókn skoðaði áhrif þjálfunar á meðgöngu á þroska 

barnsins einu ári eftir fæðingu (Clapp, Simonian, Lopez, Appleby-Wineberg og Harcar-Sevcik, 1998) 

og önnur skoðaði áhrif hennar fimm árum eftir fæðingu (Clapp, 1996). 

Sjö rannsóknanna voru gerðar í Bandaríkjunum (Clapp, 1996; Clapp o.fl., 1998; Clapp o.fl., 2002; 

Jukic o.fl., 2012; Sternfeld o.fl., 1995; Szymanski og Satin, 2012a, 2012b), tvær í Kanada (Heenan 

o.fl., 2001; Macphail o.fl., 2000), ein í Ástralíu (Duncombe o.fl., 2006), ein í Íran (Ghodsi og Asltoghiri, 

2012), tvær á Spáni (Barakat o.fl., 2009; Carballo o.fl., 2008) og þrjár í Noregi (Kardel, 2005; Kardel 

og Kase, 1998; Salvesen, Hem og Sundgot-Borgen, 2012). Í einni rannsókn kom staðsetning 

framkvæmdar ekki fram (Bergmann o.fl., 2004). 

4.1.2 Íhlutun 
Fimm rannsóknir fundust sem athuguðu áhrif hámarks- eða undirhámarks áreynslu í eitt skipti 

á móður og fóstur (Carballo o.fl., 2008; Macphail o.fl., 2000; Salvesen o.fl. , 2012; Szymanski og Satin, 

2012a, 2012b). 

Hinar rannsóknirnar áttu allar sameiginlegt að kanna áhrif hreyfingar yfir ákveðið tímabil á móður 

og/eða fóstur yfir ákveðið tímabil (Barakat o.fl., 2009; Bergmann o.fl., 2004; Clapp, 1996; Clapp o.fl. 

2002; Duncombe o.fl., 2006; Ghodsi og Asltoghiri, 2012; Jukic o.fl., 2012; Kardel, 2005; Kardel og 

Kase, 1998; Sternfeld o.fl., 1995). Í átta þessara rannsókna var þátttakendum raðað í hópa þar sem 

hver hópur fékk nákvæmar leiðbeiningar um hvernig og hversu mikið þeir ættu að hreyfa sig á 

rannsóknartímabilinu (Barakat o.fl. 2009; Bergmann o.fl., 2004; Clapp, 1996; Clapp o.fl., 2002; Clapp, 

o.fl., 1998; Ghodsi og Asltoghiri, 2012; Kardel, 2005; Kardel og Kase, 1998). Í þremur var 

þátttakendum raðað í hópa eftir því hversu mikið þeir sögðust æfa eða sögðust hafa æft á 

meðgöngunni (Duncombe o.fl. , 2006; Jukic o.fl., 2012; Sternfeld o.fl., 1995). 

4.1.3 Breytur 
Allar rannsóknirnar skoðuðu áhrif hreyfingar á barnshafandi konur og/eða fóstur þeirra.  

Mismunandi breytur voru notaðar en þær algengustu voru fæðingarþyngd (Barakat o.fl., 2009; Clapp 

o.fl, 2002; Duncombe o.fl., 2006; Jukic o.fl., 2012; Kardel og Kase, 1998; Sternfeld o.fl., 1995) og 

hjartsláttarbreytingar fósturs (Carballo o.fl., 2008; Macphail o.fl., 2000; Salvesen o.fl., 2012; 

Szymanski og Satin, 2012a, 2012b). 

Aðrar breytur sem voru notaðar voru svörun barnshafandi kvenna við álagi, en sú breyta var notuð 

í tveimur rannsóknum (Heenan o.fl., 2001; Kardel, 2005), blóðflæði til fósturs meðan á þjálfun stóð 

(Salvesen o.fl., 2012; Szymanski og Satin, 2012a, 2012b), meðgöngulengd (Duncombe o.fl., 2006; 

Ghodsi og Asltoghiri, 2012; Jukic o.fl., 2012; Sternfeld o.fl., 1995) og þyngd fylgju við fæðingu 

(Bergmann o.fl., 2004; Kardel og Kase, 1998). Einnig skoðuðu tvær rannsóknir langtímaáhrif þjálfunar 

á meðgöngu á barnið (Clapp o.fl.1998; Clapp, 1996).  

 

Yfirlit rannsókna má sjá í töflu 1. 
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Tafla 1. Greinar kerfisbundinnar samantektar 

Höfundur Rannsóknar-
aðferð 

Tilgangur Úrtak Þjálfunar-
tímabil 

Íhlutun Niðurstöður 

Barakat og 

félagar, 

2009 

Slembivals-

rannsókn (e. 

randomized 

controlled trial) 

Að kanna áhrif léttrar 

styrktarþjálfunar á öðrum 

og þriðja hluta meðgöngu 

á stærð nýburans við 

fæðingu.  

160 

kyrrsetukonur 

12./13. – 

38./39. vika 

meðgöngu. 

Þátttakendum var skipt niður í 

tvo hópa af handahófi; 

þjálfunarhóp og 

viðmiðunarhóp.  

Þjálfunarhópur: 

Einstaklingsmiðuð þjálfun, æft 

var á lítilli til miðlungsákefð og 

hjartsláttur fór aldrei yfir 80% 

af hámarki (220 – lífaldur). 

Hver þjálfunartími var 35 – 40 

mín. og samanstóð af  átta 

mín. upphitun þar sem álag 

var undir 60% af hámarki, 20 

mín. af mótandi og léttum 

styrktaræfingum og 8 mín. 

niðurlagi. 

Viðmiðunarhópur: Héldu 

áfram sínu vanalega 

hreyfimynstri. 

Hreyfing þjálfunarhópsins 

hafði engin áhrif á stærð 

nýburans við fæðingu. 

Niðurstöður gáfu einnig til 

kynna að tengsl væru á milli 

þyngdar móður fyrir 

meðgöngu og þyngdar 

nýburans. Þessi tengsl voru 

þó ekki til staðar í 

þjálfunarhópnum. 

Meðgöngusykursýki í 

viðmiðunarhópnum jók einnig 

líkurnar á því að barnið yrði 

stórvaxið (e. macrosomia) en 

það var ekki þannig í 

þjálfunarhópnum. Höfundar 

draga því þá ályktun að létt 

styrktarþjálfun á meðgöngu 

geti dregið úr áhrifum 

aukinnar þyngdar móður fyrir 

meðgöngu á þyngd nýburans 

og einnig dregið úr áhrifum 
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meðgöngusykursýki. Tíðni 

afkvæma sem voru þyngri en 

4000 grömm við fæðingu 

voru 10% hjá 

viðmiðunarhópnum en aðeins 

1,4% hjá þjálfunarhópnum.  

Clapp og 

félagar, 

2002 

Slembivals-

rannsókn 

Að skoða áhrif 

mismunandi álags á 

mismunandi tímabilum 

meðgöngunnar á þroska 

fóstursins.  

80 barnshafandi 

konur sem æfðu 

oftar en 3  

sinnum  í viku 

fyrir meðgöngu. 

8. vika að 

fæðingu. 

Æfingar allra hópa voru eins: 

Hlaup, pallaleikfimi og 

stigaþjálfun fimm sinnum í 

viku. Álag æfinga var 55% - 

60% af hámarkssúrefnis-

upptöku fyrir meðgöngu og 

var álag mælt á tveggja vikna 

fresti með varmamæli (e. 

respiratory calorimetry). 

Börn kvenna úr hópi III voru 

marktækt þyngri og lengri 

heldur en börn kvenna úr 

hinum hópunum. Börn úr hópi 

III voru þyngri vegna aukins 

fitumassa. Hjá þeim hópi var 

fylgjan einnig stærri, bæði á 

miðri meðgöngu og eftir 

fæðingu.  Höfundar telja því 

að miðlungs og mikil þjálfun á 

miðjum og síðari hluta 

meðgöngu geti hindrað 

óeðlilega stækkun fósturs og 

fylgju. 

 

Hópur I:  

8. – 20. vika: 20 mín. á dag 

20. – 24. vika: Æfingatíminn 

lengdur smátt og smátt í 60 

mín. 

24. vika og að fæðingu: 

Æfingatíma viðhaldið.  

Lítið álag – mikið álag 

Hópur II:  

8. vika að fæðingu: 40 mín. á 
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dag. 

Miðlungs álagi haldið 

Hópur III:  

8.–20 vika: 60 mín. á dag. 

20. vika að fæðingu: 20 mín. 

á dag. 

Mikið álag – lítið álag 

Szymanski 

og Satin, 

2012a 

Tilfellarannsókn 

(e. case-control 

study) 

Að kanna áhrif ákafrar 

hreyfingar á þriðja hluta 

meðgöngu á fóstur 

kyrrsetukvenna annars 

vegar og líkamlegra 

virkra kvenna hins vegar. 

45 heilbrigðar 

barnshafandi 

konur. 

Konunum var 

skipt upp í þrjá 

hópa eftir því 

hversu mikið 

þær höfðu æft 

sex mánuðum 

fyrir meðgöngu 

og á 

meðgöngunni 

sjálfri.  

Hópur I: 

Kyrrsetukonur 

Hópur II: 

Regluleg 

hreyfing af 

Á ekki við. Rannsóknin hófst á upphitun 

á göngubretti á hraðanum 3 

mílur/klst. og engum halla. 

Eftir upphitun var hraðanum 

haldið stöðugum og hallinn 

aukinn um 2% á tveggja 

mínútna fresti. 

Þegar hallinn var kominn upp 

í 12% var hraðinn aukinn um 

0,2 mílur/klst. á tveggja mín. 

fresti. 

Þessu var svo haldið áfram 

þar til konan gat ekki meira 

eða vildi hætta. Tíminn á 

brettinu var skráður og miðað 

var við meðaltalsaukningu á 

súrefnisupptöku hjá 

barnshafandi konum þar sem 

Fóstrið var fljótt að jafna sig 

eftir ákafa hreyfingu 

móðurinnar og þar skipti ekki 

máli hvort hún hafði stundað 

mikla þjálfun áður eða ekki. 

Hjá nokkrum fóstrum lækkaði 

hjartsláttur aðeins við 

tilraunina en þau voru öll í 

hópi III. Þessi 

hjartsláttarlækkun var hins 

vegar aðeins til staðar í mjög 

stuttan tíma. Auk þessa komu 

einnig fram breytingar í  

blóðflæði til fóstursins hjá 

hópi III en hlutfall þanbils og 

slagbils jókst í 

naflastrengsslagæð. Þar sem 

hjartsláttur fósturs breyttist 
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léttri/miðlungs 

ákefð 

Hópur III: Mikil 

hreyfing 

 

sú mæling var ekki gerð í 

rannsókninni. Hjartsláttur 

móður var mældur á meðan  

tilrauninni stóð og var 

hjartsláttur fóstursins mældur 

í hvíld og strax eftir tilraunina. 

Gætt var að því að hjartsláttur 

kvennanna færi ekki yfir 140 

slög/mín.  

ekki meðan á þessu stóð telja 

höfundar að þessi breyting á 

blóðflæði hafi ekki slæm áhrif 

á fóstrið meðan æft er á 

þessu álagi. Þeir telja þó að 

ef æfingaálagið yrði aukið 

enn frekar gæti það haft 

slæmar afleiðingar fyrir 

blóðflæði til fóstursins. 

Szymanski 

og Satin, 

2012b 

Tilfellarannsókn Að kanna viðbrögð 

fósturs við 

einstaklingsmiðaðri 

hreyfingu á þriðja hluta 

meðgöngu sem miðast 

við útgefnar viðmiðanir 

hjá virkum og óvirkum 

barnshafandi konum. 

Borin voru saman áhrif 

hreyfingar af 

miðlungsákefð hjá 

kyrrsetukonum annars 

vegar og virkum konum 

hins vegar og svo 

hreyfingu af mikilli ákefð 

hjá konum sem höfðu 

stundað reglulega þjálfun 

45 barnshafandi 

konur:  

15 

kyrrsetukonur, 

15 konur sem 

stunduðu 

reglulega 

hreyfingu af 

miðlungs ákefð 

og 15 konur sem 

stunduðu 

reglulega 

hreyfingu af 

mikilli ákefð. 

Á ekki við. Rannsóknin var þrískipt en 

kyrrsetuhópurinn framkvæmdi 

aðeins 2 hluta: 

Allir hópar framkvæmdu 

hámarkspróf á göngubretti. 

Allir hóparnir gengu í 30 mín. 

við 40 – 59% 

hámarkssúrefnisupptöku. 

Hjartsláttarmark var reiknað 

út með hvíldarhjartslætti og 

þeim hjartslætti sem fékkst út 

úr fyrsta hlutanum. Hver 

þátttakandi stjórnaði hraða og 

halla brettisins, þær náðu 

hjartsláttarmarkinu og héldu 

svo þjálfuninni áfram í 30 

mín. 

Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að viðmiðin sem unnið 

var út frá væru þolanleg fyrir 

barnshafandi konur og fóstur 

þeirra og engin óæskileg 

viðbrögð við hreyfingunni 

komu fram hjá fóstrinu. 
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áður. Þjálfunarhóparnir tveir tóku 

þátt í þriðja hlutanum. Þær 

æfðu við 60 – 84% af 

hámarkspúls í 30 mín. 

Meðan á prófinu stóð voru 

þátttakendur tengdir við 

hjartsláttarlínurit og einnig var 

blóðflæði til fósturs mælt 

ásamt hjartsláttartíðni fósturs.  

Godshi og 

Asltoghiri, 

2011 

Tilfellarannsókn Að kanna áhrif 

reglulegrar hreyfingar á 

meðgöngu á 

meðgöngulengd og 

þyngdaraukningu 

barnshafandi kvenna. 

250 

barnshafandi 

kyrrsetukonur, 

125 konur í 

þjálfunarhóp og 

125 konur í 

viðmiðunarhóp.  

20./26. – 

38./39. viku 

meðgöngu. 

Þjálfunarhópur: 

Þjálfun af miðlungsákefð að 

minnsta kosti 30 mín. á dag, 

þrisvar sinnum  í viku en farið 

var eftir ráðleggingum ACOG 

um hreyfingu á meðgöngu. 

Hver kona skráði tíðni og 

lengd æfinga sinna. 

Viðmiðunarhópur: 

Stunduðu ekki reglubundna 

hreyfingu á meðgöngu. 

Ekki fannst marktækur munur 

á lengd meðgöngunnar en 

þyngdaraukningin var minni 

hjá æfingahópnum. Höfundar 

drógu þá ályktun að hreyfing 

á meðgöngu eykur ekki líkur 

á fæðingu fyrir tímann. 

Jukic og 

félagar, 

2011 

Framsýn 

tilfellarannsókn 

Tengsl erfiðrar þjálfunar á 

meðgöngu og lengd 

meðgöngu og 

fæðingarþyngdar.  

1647 

barnshafandi 

konur, 25 – 34 

ára. 

14. vika til 

fæðingar. 

Símaviðtal á 14. viku 

meðgöngunnar (var á bilinu 7. 

– 20. viku) þar sem konurnar 

lýstu því hvernig og hversu 

mikið þær hreyfðu sig. 

Þær konur sem stunduðu 

erfiða þjálfun voru í minni 

hættu á að fæða fyrir tímann 

og minnkaði hættan enn 

frekar hjá þeim konum sem 
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Höfundar fengu upplýsingar 

um fæðingardag barnanna úr 

læknaskýrslum eftir fæðingu. 

æfðu oftar.  

Duncombe 

og félagar, 

2006 

Framsýn 

tilfellarannsókn 

Að kanna hvort kröftug 

hreyfing á meðgöngu 

gæti orsakað minnkaða 

fæðingarþyngd nýbura og 

styttri meðgöngutíma.  

Þau rannsökuðu kröftuga 

hreyfingu út frá tveimur 

skilgreiningum um 

kröftuga þjálfun, annars 

vegar skilgreiningu Bell 

og félaga og hins vegar 

út frá skilgreiningu 

ACOG.*  

148 

barnshafandi 

konur, 21 – 42 

ára. 

16. – 38. 

vika 

meðgöngu. 

Þátttakendur svöruðu 

spurningarlistum og fylltu út 

æfingadagbók á þremur 

mismunandi tímabilum 

meðgöngunnar: 16. – 23. 

viku, 24. – 31. viku og 32 – 

38. viku. Einnig skoðuðu þeir 

hreyfingu kvennanna þremur 

mánuðum fyrir meðgöngu og 

7 – 14 dögum eftir fæðingu.  

 

Það var samband á milli 

kröftugrar þjálfunar kvenna á 

meðgöngu og vaxtar 

fóstursins. Það var ekki neinn 

munur á fæðingarþyngd 

nýbura hjá konum sem 

hreyfðu sig oftar en fimm  

sinnum í viku á meðgöngu 

miðað við þær sem hreyfðu 

sig ekki. Höfundar telja því að 

ákefð, tími og tíðni kröftugrar 

þjálfunnar á meðgöngu séu 

ekki tengd minnkaðri 

fæðingarþyngd nýbura né 

styttri meðgöngutíma. 

Kardel, 

2005 

Tilfellarannsókn Að skoða hvort erfið 

þjálfun íþróttakvenna á 

meðgöngu geti viðhaldið 

líkamsformi þeirra eftir 

fæðingu. 

41 heilbrigð, 

barnshafandi 

íþróttakona sem 

stundaði 

reglulega 

hreyfingu fyrir 

meðgöngu. 

17. vika þar 

til 12 vikum 

eftir 

fæðingu. 

Konurnar fengu að velja milli 

þess að vera í ákafri þjálfun, 

miðlungs þjálfun eða engri 

þjálfun. Engin valdi það að 

vera í engri þjálfun svo 

hóparnir voru aðeins tveir. 

Þjálfunin fólst í almennri 

Hvíldarpúls fór hækkandi hjá 

báðum hópum en hann 

hækkaði marktækt hraðar hjá 

hópnum sem stundaði ákafa 

þjálfun. Súrefnisupptaka var 

hærri hjá hópnum sem var í 

ákafri þjálfun og jókst hún 
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Meðalaldur 26,7 

ár 

styrktarþjálfun tvisvar  sinnum  

í viku, þolþjálfun  tvisvar  

sinnum  í viku og 

skorpuþjálfun  tvisvar  sinnum  

í viku. Mismunandi álag var á 

æfingunum eftir hópum.  

Báðir hópar héldu áfram að 

æfa fram að fæðingu eða 

eins nálægt fæðingu og 

mögulegt var. Allir 

þátttakendur áttu að mæla 

hvíldarpúls sinn að minnsta 

kosti einu sinni í viku. 

Súrefnisupptaka var einnig 

mæld þrisvar sinnum á 

meðgöngunni og tvisvar eftir 

fæðingu. 

marktækt hraðar hjá þeim 

hópi frá 17. viku meðgöngu 

að 12. viku eftir fæðingu. 

Niðurstaðan var sú að stífar 

æfingar á meðgöngunni geta 

hjálpað konum til að komast 

fyrr í sitt fyrra form. 

Bergmann 

og félagar, 

2004 

Tilfellarannsókn Að kanna hvaða áhrif 

regluleg hlaup á 

meðgöngu hefðu á 

blóðflæði í fylgjutotum og 

frumufjölgun í lok 

meðgöngunnar. 

22 konur,  

11 konur 

stunduðu hlaup 

á meðgöngu og 

11 stunduðu ekki 

hreyfingu. 

Á ekki við. Þær konur sem voru í 

hlaupahópnum hlupu 4x eða 

oftar í viku, í 40-60 mín. í 

senn á 55-65% af því 

hámarksálagi fyrir meðgöngu. 

Viðmiðunarhópurinn var 

líkamlega virkur en stundaði 

enga reglubundna hreyfingu. 

Við fæðingu var hvorki 

marktækur munur á milli 

stærðar né þyngdar 

fylgjunnar. Það var meiri 

æðarvöxtur í fylgjutotum 

þeirra kvenna sem héldu 

áfram að hlaupa reglulega á 

meðgöngunni og frumufjölgun 

var meiri miðað við fylgjur 
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viðmiðunarhópsins. Þeir töldu 

þ.a.l. að þetta væri leið 

fylgjunnar til þess að viðhalda 

súrefnisflutningi og 

efnaskiptum milli fósturs og 

legsins. 

Heenan og 

félagar, 

2001 

Tilfellarannsókn  Að kanna áhrif meðgöngu 

á efnaskipta- og 

öndunarviðbrögð 

líkamans við 

hámarksáreynslupróf á 

hjóli hjá konum á þriðja 

hluta meðgöngu. 

28 konur: 

14 heilbrigðar 

reyklausar 

barnshafandi 

konur og 14 

heilbrigðar konur 

sem ekki voru 

barnshafandi. 

Allar þurftu þær 

að hafa stundað 

reglubundna 

þjálfun (þrisvar til 

sex sinnum í 

viku) af 

miðlungákefð. 

Á ekki við. Rannsóknin hófst í hvíld, 5 

mín. fyrir álag. Svo tók við 4 

mín. upphitun með 20 W 

mótstöðu og mótstaðan var 

síðan aukin um 20 W eftir 

hverja mín. Mælingunni var 

hætt eftir 15 mín. hvíld að 

álagi loknu. 

Súrefnisupptaka eftir þjálfun 

var minni hjá barnshafandi 

konunum miðað við þær sem 

voru ekki barnshafandi. 

Loftunarþröskuldurinn (e. 

ventilatory threshold) og 

mjólkursýruþröskuldurinn 

breyttust ekki í lok 

meðgöngunnar. 

Clapp og 

félagar, 

1998 

Tilfellarannsókn Að kanna hvort regluleg 

þjálfun á meðgöngu hefði 

áhrif á fæðingarstærð 

ásamt stærð og 

104 

barnshafandi 

konur: 

52 konur sem 

Öll 

meðgangan 

og eitt ár 

eftir 

Þjálfunarhópur æfði að 

minnsta kosti þrisvar sinnum í 

viku í 20 mín. í senn. 

Þjálfunin samanstóð af 

Við fæðingu voru börn þeirra 

kvenna sem æfðu reglulega 

marktækt léttari og með minni 

fituprósentu en börn 
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taugaþroska barnsins 

einu ári eftir fæðingu. 

stunduðu 

reglulega 

hreyfingu og 52 

konur sem 

stunduðu ekki 

reglulega 

hreyfingu en 

voru líkamlega 

virkar. 

fæðingu. hlaupum, þolþjálfun eða 

stigagönguþjálfun og þurfti 

álagið að vera meira en 55% 

af hámarkspúlsi.  

Viðmiðunarhópurinn æfði ekki 

reglulega en lifði þó líkamlega 

virku lífi.  Fæðingarstærð var 

metin innan sólahrings eftir 

fæðingu.  

U.þ.b. ári síðar var sama 

stærðarmæling gerð ásamt 

taugaþroskaprófi.  

kvennanna í 

viðmiðunarhópnum.  

Í mælingunum sem fóru fram 

ári eftir fæðingu hafði þessi 

munur minnkað og var ekki 

marktækur. Útkoma 

taugaþroskaprófsins sýndi að 

börn þeirra kvenna sem 

stunduðu reglulega þjálfun á 

meðgöngu voru með 

marktækt fleiri stig á 

leiknisviði (e. psychomotor 

score). 

 

 

Kardel og 

Kase, 

1998 

Tilfellarannsókn Að skoða hvort erfið 

þjálfun íþróttakvenna á 

meðgöngu hefði áhrif á 

meðgöngulengd, 

fæðingarþyngd, 

þyngdaraukningu móður 

og Apgar stig. 

42 heilbrigðar, 

barnshafandi 

íþróttakonur sem 

höfðu þjálfað 

reglulega fyrir 

meðgöngu. 

Meðalaldur 26,7 

ár. 

Frá því fyrir 

20. viku og 

þar til 12 

vikum eftir 

fæðingu. 

Konurnar fengu að velja milli 

þess að vera í ákafri þjálfun, 

miðlungs þjálfun eða engri 

þjálfun. Engin valdi það að 

vera í engri þjálfun svo 

hóparnir voru aðeins tveir.  

Þjálfunin fólst í almennri 

styrktarþjálfun tvisvar sinnum 

í viku, þolþjálfun  tvisvar 

sinnum í viku og 

Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu engan mun á 

fæðingarþyngd. Marktækt 

meiri þyngdaraukning varð 

hjá þeim mæðrum sem æfðu 

af meiri ákefð en 

fituklípumæling sýndi fram á 

minni fituprósentu. Þær 

mæður eignuðust jafnframt 

þyngri nýbura en þær sem 
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skorpuþjálfun  tvisvar sinnum 

í viku. Mismunandi álag var á 

æfingunum eftir hópum.  

Báðir hópar héldu áfram að 

æfa fram að fæðingu eða 

eins nálægt fæðingu og 

mögulegt var. Allir 

þátttakendur fylgdust með 

hjartslætti sínum á hverri 

æfingu. Á síðari hluta  

meðgöngunnar fóru fram sex 

til átta mælingar á hjartslætti 

fóstursins fyrir og eftir þjálfun. 

Upplýsingar um fæðinguna 

fengust úr læknaskýrslum.  

æfðu af miðlungsákefð. Ekki 

var marktækur munur á 

þyngd fylgjunnar hjá 

hópunum tveimur en hún var 

aðeins þyngri hjá þeim sem 

stunduðu þjálfun af mikilli 

ákefð. Ekki var marktækur 

munur á Apgar stigum.  

Þetta sýnir að þjálfun af mikilli 

ákefð í lok meðgöngunnar 

hefur hvorki neikvæð áhrif á 

fylgjuna né fæðingarþyngd. 

Heilbrigðar, vel þjálfaðar 

konur geta stundað þjálfun af 

mikilli ákefð án þess að 

stefna fósturþroska og 

fósturvexti í hættu án þess að 

hafa neikvæð áhrif á 

meðgönguna eða fæðinguna 

sjálfa. 

Clapp, 

1996 

Tilfellarannsókn Að kanna hvort regluleg 

hreyfing af mikilli ákefð á 

meðgöngu hefði áhrif á 

stærð (e. morphometric) 

og taugaþroska barns við 

40 barnshafandi 

konur; 

20 konur sem 

stunduðu 

reglulega 

Öll 

meðgangan 

og svo var 

aftur skoðað 

5 árum eftir 

Þjálfunarhópur æfði að 

minnsta kosti þrisvar sinnum í 

viku í 30 mín. í senn. 

Þjálfunin samanstóð af 

hlaupum, þolþjálfun eða 

Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu engan mun á stærð 

barnanna í hópunum tveimur. 

Vangaveltur höfundar eru 

þær að ekki er vitað hvaða 
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fimm ára aldur. hreyfingu á 

meðgöngu og 20 

konur sem 

stunduðu ekki 

reglulega 

hreyfingu en 

voru líkamlega 

virkar.  

fæðingu.  stigagönguþjálfun og þurfti 

álagið að vera meira en 55% 

af hámarkspúlsi. 

Viðmiðunarhópurinn æfði ekki 

reglulega en lifði þó líkamlega 

virku lífi.  Fæðingarstærð var 

metin innan sólahrings frá 

fæðingu.  

5 árum síðar var sama 

stærðarmæling gerð ásamt 

taugaþroska-,  málþroska- og 

hreyfiþroskaprófum.  

langtímaáhrif hreyfing á 

meðgöngu hefur á barnið og 

hugsanlegt er að hún minnki 

líkur á hjartasjúkdómum. 

Það var enginn marktækur 

munur á taugaþroska, 

málþroska né hreyfiþroska 

barnanna í hópunum tveimur. 

Sternfeld 

og félagar, 

1995 

Tilfellarannsókn Að athuga tengsl léttrar 

þolþjálfunar á meðgöngu 

annars vegar og hins 

vegar fæðingarþyngdar, 

einkenni meðgöngu, 

meðgöngulengdar og 

þyngdaraukningar móður.  

398 

barnshafandi 

konur, 

meðalaldur  31,7 

ár. 

16,5. vika til 

36,3. viku 

að 

meðaltali. 

Þrjú símaviðtöl, eitt á hverjum 

þriðjungi, fóru fram á 

tímabilinu þar sem konurnar 

voru spurðar út í æfingafjölda 

á viku, æfingamagn og –tíðni 

ásamt tegund þjálfunar. 

Konunum var svo skipt upp í 

hópa eftir því hversu mikið 

þær æfðu. Einnig var spurt út 

í einkenni meðgöngunnar í 

viðtölunum. Upplýsingar um 

fæðinguna voru fengnar úr 

læknaskýrslum. 

Fæðingarþyngd var mest hjá 

þeim hópi sem æfði oftast en 

minnst hjá þeim sem æfði lítið 

eða ekkert. Sá munur var þó 

ekki marktækur. Einkenni 

meðgöngu voru minnst hjá 

hópnum sem æfði oftast. 

Engin tengsl fundust milli 

meðgöngulengdar og 

þyngdaraukningar annars 

vegar og æfingaálags hins 

vegar. 
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Salvesen 

og félagar, 

2012 

Hálftilraun (e. 

quasi-

experiment) 

Að kanna hvort heilsu 

fósturs eða blóðflæði til 

fylgju væri ógnað á 

meðan móðirin þjálfaði á 

miklu álagi á öðrum hluta 

meðgöngu. 

6 konur 

28 – 37 ára  

Höfðu allar æft í 

15 – 22 klst. á 

viku fyrir 

meðgöngu og 

voru vanar mjög 

mikilli þjálfun.  

Á ekki við. Rannsókn fór fram á 

göngubretti. 

Upphitun í 10 mín. með 

púlsinn u.þ.b. 135 slög/mín.   

Eftir það hlupu þær þrisvar til 

fimm sinnum á 

undirhámarksálagi þar sem 

hámarkssúrefnis-upptaka var 

á bilinu 60 – 90%. Hver 

hlaupalota var 5 mín. og 4 

mín. hlé var á milli lotanna til 

að mæla mjólkursýru í blóði 

og til að athuga hjartslátt 

fóstursins. Blóðflæði til fylgju 

var mælt fyrir, á meðan og 

eftir að álagi lauk. 

Hjartsláttur fósturs var 

eðlilegur meðan álag 

móðurinnar fór ekki upp fyrir 

90% af hámarkspúlsi. Ef 

hjartsláttur móður fór upp fyrir 

það og þegar blóðflæði til 

fylgju var minna en 50% af 

fyrra gildi í hvíld kom fram 

hægsláttur hjá fóstrinu. 

Meðalblóðflæði til fylgjunnar 

var 40 – 75% af fyrra 

hvíldargildi meðan á 

þjálfunarálaginu stóð. Eftir 10 

mín. hvíld var blóðflæðið 

komið í 90% af fyrri gildum. 

Því telja höfundar að konur á 

meðgöngu eigi ekki að æfa 

yfir 90% af hámarkspúlsi. 

Carballo 

og félagar, 

2008 

Hálftilraun  Að athuga áhrif 

æfingaálags móður á 

þriðja hluta meðgöngu á 

hjartslátt fósturs. Einnig 

hvort 

hjartsláttarbreytingar 

tengdust meðgöngulengd 

20 barnshafandi 

konur á þriðja 

hluta meðgöngu, 

21 – 38 ára. 

Á ekki við. Hver þátttakandi hjólaði í 20 

mín. á þrekhjóli á 50 – 60% af 

hámarkspúlsi. Hjartsláttur 

fósturs var mældur á 30 sek. 

fresti ásamt því að vera 

mældur í hvíld, 5 mín. fyrir 

álag, og 20 mín. eftir að álagi 

Mælingar sýndu að 

hjartsláttur fósturs jókst um 

11 – 35 slög/mín. en hafði 

engin tengsl við lengd 

meðgöngu. Meiri hækkun 

sást hjá þeim konum sem 

ekki gengu með sitt fyrsta 
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eða fjölda meðganga. lauk.  barn. 

Macphail 

og félagar, 

2000 

Hálftilraun Að kanna svörun fósturs 

við hámarksþjálfun móður 

á síðasta þriðjungi 

meðgöngu. 

23 barnshafandi 

konur, 

20 – 40 ára. 

Höfðu hreyft sig 

reglulega á 

meðgöngunni 

(amk. 30 mín. í 

senn þrisvar 

sinnum í viku). 

Á ekki við. 

 

 

 

 

Hámarksþolpróf á þrekhjóli 

þar sem hjartsláttur fósturs 

var mældur í 20 mín. áður en 

þolprófið hófst og í 20 mín. 

eftir að prófinu lauk. 

Hjartsláttur fósturs hafði 

hækkað strax eftir álag og 

náði ekki fyrri gildum fyrr en 

20 mín. síðar. Hjá 9% 

þátttakenda sýndi barnið 

vægan hraðslátt (e. 

tachycardia) og eitt fóstur 

sýndi hægslátt en náði 

eðlilegum gildum 6 mín. 

síðar. Rannsakendur telja því 

svona próf öruggt mælitæki á 

eðlilegri meðgöngu.  
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5 Umræður 
Tilgangur þessarar kerfisbundnu samantektar var að bera saman niðurstöður rannsókna um 

hæfilegt magn hreyfingar barnshafandi kvenna og að kanna hvaða áhrif áköf þjálfun á meðgöngu hefði 

á móður og barn. Niðurstöður tveggja slembivalsrannsókna sýna að að þjálfun af miðlungsákefð hafi 

góð áhrif á fæðingarþyngd og geti dregið úr þyngdaraukningu móður á meðgöngunni (Barakat o.fl., 

2009; Clapp o.fl., 2002). Greinilegur skortur er á fleiri gæðarannsóknum á áhrifum magns og tíðni 

hreyfingar barnshafandi kvenna. Aðrar  rannsóknir sem valdar voru úr leitinni eru mismunandi að 

upplagi og því er erfitt að bera þær saman og draga af þeim ályktanir.  

Þrjár rannsóknir fundust sem rannsökuðu hámarksáreynslu barnshafandi kvenna á síðasta 

þriðjungi meðgöngunnar (Macphail o.fl., 2000; Szymanski og Satin, 2012a; Szymanski og Satin, 

2012b). Rannsóknirnar mældu hjartslátt fósturs meðan á hámarksþolprófi móður stóð. Niðurstöður 

elstu rannsóknarinnar, sem er hálftilraun með frekar fáa þátttakendur,  sýndu að hjartsláttur fóstranna 

hækkaði við áreynsluna en hafði náð fyrri hvíldargildum 20 mínútum síðar. Höfundar þeirrar 

rannsóknar telja því að hámarksþolpróf á þrekhjóli séu örugg fyrir fóstur á eðlilegri meðgöngu 

(Macphail o.fl., 2000). Nýrri rannsóknirnar, sem eru tilfellarannsóknir, báru saman áhrif ákafrar 

hreyfingar á göngubretti á fóstur kyrrsetukvenna annars vegar og fóstur líkamlegra virkra kvenna hins 

vegar. Niðurstöður þeirra voru þær sömu, óháð virknistigi konunnar, hjartsláttur fóstursins hækkar við 

hámarksáreynslu en lækkar fljótt aftur að henni lokinni (Szymanski og Satin, 2012a; Szymanski og 

Satin, 2012b). Svipaðar niðurstöður fengust í hálftilraun Salvesen og félaga en þar gáfu niðurstöður til 

kynna að ef hjartsláttur móðurinnar fer upp fyrir 90% af hámarkspúlsi getur það haft neikvæð áhrif á 

hjartslátt fóstursins (Salvesen o.fl., 2012). Einnig hafa rannsóknir sýnt að greinileg breyting verður á 

blóðflæði til fósturs meðan á áreynslu móður stendur en ekki hefur verið sýnt fram á að það hafi 

neikvæð áhrif á fóstrið (Szymanski og Satin, 2012b; Salvesen o.fl., 2012). Ein tilfellarannsókn kannaði 

áhrif hámarksáreynslu á barnshafandi konur miðað við konur sem ekki voru barnshafandi. Niðurstöður 

sýndu að súrefnisupptaka barnshafandi kvenna var minni, en enginn munur var á loftunar- og 

mjólkursýruþröskuldi (Heenan o.fl., 2001). Þegar regluleg þjálfun á meðgöngu er aftur á móti skoðuð 

kemur í ljós að þær konur sem stunda ákafa þjálfun sex sinnum í viku hafa hærri súrefnisupptöku í 

hámarksþolprófi miðað við þann hóp sem stundar léttari þjálfun. Hvíldarpúls hækkar jafnfram hraðar 

hjá þeim sem þjálfa af mikilli ákefð (Kardel, 2005). 

Allar nema ein þeirra rannsókna sem skoðuðu áhrif reglulegrar hreyfingar á meðgöngu á 

fæðingarþyngd fengu þær niðurstöður að engin marktæk tengsl væru þar á milli (Barakat o.fl., 2009; 

Duncombe o.fl., 2006; Jukic o.fl., 2012; Kardel og Kase, 1998; Sternfeld o.fl., 1995). Sú rannsókn sem 

sýndi tengsl gaf til kynna að þær mæður sem minnkuðu æfingaálag sitt á seinni hluta meðgöngu 

eignuðust marktækt þyngri og lengri börn en aðrar (Clapp o.fl., 2002). 

Ein rannsókn fannst sem sýndi fram á að þær konur sem stunduðu erfiða þjálfun reglulega á 

meðgöngu væru í minni áhættu á að fæða fyrir tímann og hættan á því minnkaði enn frekar með 

aukinni tíðni þjálfunar (Jukic o.fl., 2012). Aðrar rannsóknir sýndu engin tengsl milli þjálfunar og 

meðgöngulengdar (Duncombe o.fl., 2006; Ghodsi og Asltoghiri, 2012; Sternfeld o.fl., 1995). 

Í þeim rannsóknum sem fundust var ekki hægt að sýna fram á að regluleg hreyfing á meðgöngu 
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hefði áhrif á þyngd fylgju við fæðingu. Því er ekki hægt að álykta að hreyfing á meðgöngu hafi 

neikvæð áhrif á fylgjuna (Bergmann o.fl., 2004; Kardel og Kase, 1998).  

Niðurstöður þeirra rannsókna sem skoðuðu langtímaáhrif þjálfunar á meðgöngu á barnið sýndu að 

lítill munur var á þeim börnum mæðra sem stunduðu reglubundna þjálfun á meðgöngu með tilliti til 

stærðar og þroska einu og fimm árum eftir fæðingu. Sá munur sem var til staðar var á leiknisviði 

taugaþroskaprófs ári eftir fæðingu (Clapp, 1996; Clapp o.fl., 1998). 

Takmarkanir þessarar kerfisbundnu samantektar eru þær að fáar gæðarannsóknir fundust og þær 

rannsóknir sem voru notaðar höfðu lítil úrtök. Skilgreiningar þjálfunar og ákefðar voru mismunandi í 

rannsóknunum og því var erfitt að draga ályktanir af niðurstöðum þeirra.Rannsóknir sem þörf er á að 

framkvæma eru þær sem kanna áhrif reglulegrar hámarksþjálfunar á meðgöngu á móður og barn en 

hálftilraun Salvesen og félaga skoðuði aðeins einstakt tilvik hámarksþjálfunnar (Salvesen o.fl., 2012). 

Mögulega gæti reynst erfitt að fá þátttakendur í slíka rannsókn þar sem áhrifin eru ekki þekkt. 
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6 Ályktun 
Út frá þeim rannsóknum sem skoðaðar voru er ályktun okkar að mikil ákefð þjálfunar á 

meðgöngu hafi ekki neikvæð áhrif á móður né fóstur. Þess ber þó að geta að nýrri rannsókna er þörf 

þar sem þjálfunarmynstur kvenna hefur breyst talsvert á undanförnum árum. Skilgreiningar á reglulegri 

þjálfun eru aðrar í dag en þær voru fyrir nokkrum áratugum og stunda konur þjálfun af meiri ákefð nú 

en áður (Caspersen, Christenson og Pollard, 1986). Þó við höfum aðeins fundið eina rannsókn sem 

sýndi fram á neikvæð áhrif þjálfunar af mikilli ákefð á meðgöngu eru ekki til nein hámarksmörk um 

örugga þjálfun á meðgöngu og því er rannsóknarspurningum okkar enn ósvarað. Niðurstöður okkar 

sýna ótvírætt að hreyfing á meðgöngu hefur góð áhrif á móður og barn en hæfilegt magn, ákefð og 

tíðni þjálfunarinnar er enn á reiki. Sjúkraþjálfarar og aðrir þjálfarar sem vinna með barnshafandi konum 

þurfa að hafa í huga að ekki hafa verið skilgreind hámarksmörk þjálfunar á meðgöngu og ekki er vitað 

um langtímaáhrif ákafrar þjálfunar á móður eða fóstur. Það er því skýr þörf fyrir fleiri rannsóknir á 

þessu efni og áhugavert verður að fylgjast með því í framtíðinni. 
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