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Ágrip 

Meðgöngusykursýki – Margrét Helga Ívarsdóttir 

Inngangur                                                                                                                          

Algengi meðgöngusykursýki (MGS) í heiminum í dag er á bilinu 1-14%. Á Landspítalanum var 

algengið 4,4% árin 2007-8. Í febrúar 2012 tóku gildi nýjar klínískar leiðbeiningar hérlendis um 

greiningu og skimun fyrir MGS, með lægri blóðsykurgildum en áður var miðað við. Því var búist við að 

algengi MGS myndi aukast í allt að 16%. MGS fylgir aukin tíðni fylgikvilla, bæði fyrir móður og barn, en 

jafnframt hefur verið sýnt fram á að meðferð við MGS bætir afdrif móður og barns. Rannsóknin skoðar 

algengi MGS á Landspítalanum frá 1.mars 2012 – 1.mars 2014 og afdrif kvenna og barna þeirra.  

Efniviður og aðferðir                      

Rannsóknin náði til allra kvenna með MGS sem fæddu einbura á LSH á tímabilinu 1.mars 2012 – 

1.mars 2014 (n=345). Fyrir hverja konu með MGS voru valin tvö viðmið, konur án MGS en að öðru 

leyti með sömu bakgrunnsbreytur (n=612). Skráður var aldur móður, kynþáttur, hæð, þyngd og 

líkamsþyngdarstuðull, meðgöngulengd og fæðingarþyngd nýburans. Einnig voru skráðir fylgikvillar á 

meðgöngu, fæðingarmáti og fylgikvillar í fæðingu, sem og fylgikvillar nýburans. Fyrir konur með MGS 

voru að auki skráðar upplýsingar um sykurþolprófið og meðferð. Lýsandi tölfræði var notuð til að bera 

saman hópana.  

Niðurstöður                          

Meðgöngusykursýki greindist hjá 345 konum af 6631, þ.e 5,2% meðganga á LSH. Alls þurftu 117 

konur (33,9%) insúlínmeðferð en hjá 228 konum (66,1%) dugði mataræðisbreyting og hreyfing til að 

halda blóðsykri innan eðlilegra marka. Konur með MGS voru með marktækt hærri 

líkamsþyngdarstuðul (LÞS) við fyrstu mæðraskoðun en konur án MGS (31,9 og 27,1; p=2*10
-16

). 

Þegar tilfellahópur var borinn saman við viðmiðunarhóp sást að framköllun fæðingar var algengari 

(51,6% og 22,7%; p=0.0001) en ekki var marktækur munur á tíðni fæðingarinngripa. Konur með MGS 

voru líklegri til að vera með langvinnan háþrýsting (7,8% og 2%; p=0,00001) og vanvirkan skjaldkirtil 

(5,5% og 2,1%, p=0,005). Konur með MGS voru ekki líklegri en viðmiðunarhópur til að fá 

meðgönguháþrýsting eða meðgöngueitrun. Nýburar kvenna með MGS voru líklegri til að vera 

þungburar (7,3% og 3,6%; p=0,012), þurfa skammtímaeftirlit á vökudeild (17,4% og 11,1%; p=0,0061), 

fá nýburagulu (6,7% og 3,3%; p=0,015) og blóðsykurfall (3,48% og 0,16%; p=0,00002). 

Fyrirburafæðing (< 37 vikur) var einnig algengari (7,5% og 2,9%; p=0,0011). Ekki var marktækur 

munur á tíðni axlarklemmu (p = 0,2) og viðbeinsbrota (p=0,85).  

Ályktanir             

Algengi MGS hefur aukist úr 4,4% í 5,2%. Konur með MGS eru þyngri en konur í viðmiðunarhópi, þær 

eru líklegri til að vera með háþrýsting fyrir þungun og fæðing er oftar framkölluð. Ekki var marktækur 

munur á tíðni fæðingarinngripa (keisaraskurða eða fæðing með sogklukku/töng) á milli hópanna. Börn 

MGS kvenna eru líklegri til að vera þungburar, fá gulu og/eða blóðsykurfall en börn kvenna í 

viðmiðunarhópi. 
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Listi yfir skammstafanir 

 

MGS - Meðgöngusykursýki 

GDMA1 - Gestational Diabetes Mellitus, tegund A1 (meðgöngusykusýki meðhöndluð með mataræði 

og hreyfingu) 

GDMA2 - Gestational Diabetes Mellitus, tegund A2 (meðgöngusykursýki meðhöndluð með insúlíni 

og/eða öðrum sykursýkilyfjum) 

HAPO – Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes 

IADPSG - International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups 

ADA – American Diabetes Association; bandarísk sykursýkissamtök 

NICE -  National Institute for Health and Clinical Excellence 

WHO - World Health Organisation; Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

LÞS – líkamsþyngdarstuðull 

OR – Odds Ratio (gagnlíkindahlutfall) 

PCOS – Polycystic Ovarian Syndrome (fjölblöðrueggjastokkaheilkenni) 

RDS – Respiratory Distress Syndrome (glærhimnusjúkdómur nýbura) 
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1 Inngangur 

Meðgöngusykursýki (MGS) er vaxandi vandamál meðal þungaðra kvenna í heiminum í dag. Algengi 

MGS er 1-14%, og fylgir sú tala algengi sykursýki 2 í sama þýði
1, 2

. Í Bandaríkjunum er algengi MGS 

14%, eða um 200.000 þúsund konur á hverju ári sem greinast
2
. Talið er að aukið algengi MGS stafi af 

aukinni tíðni offitu meðal þungaðra kvenna, en einnig vegna þess að mæður eru almennt eldri í dag en 

þær voru áður fyrr
3
. Algengi MGS á Landspítalanum var skoðað árin 2007-2008, og reyndist þá vera 

4,4% (óbirt efni, höf: Ómar S. Gunnarsson, Hildur Harðardóttir og Arna Guðmundsdóttir 2011). 

Rannsóknir sýna að MGS fylgir aukin tíðni fylgikvilla, bæði fyrir móðurina sjálfa, fóstrið og síðar 

nýburann
4
. Jafnframt sýna rannsóknir að meðferð dregur úr tíðni fylgikvilla hjá móður og barni. Mjög 

mikilvægt er því að greina og meðhöndla MGS til að draga úr líkum á þessum fylgikvillum
5, 6

.  

1.1 Hvað er meðgöngusykursýki? 

 

Sykursýki sem greinist fyrst á meðgöngu er flokkuð sem meðgöngusykursýki, þó einhverjar 

konur séu líklega með ógreinda sykursýki fyrir þungun. Ef sykursýkin greinist snemma á meðgöngu 

bendir allt til þess að um sé að ræða sykursýki 2. Meðgöngusykursýki hefur verið skipt í tvo flokka; 

GDMA1 white flokkur A1 (ICD-10 kóði O24.4) og GDMA2 white flokkur A2 (ICD-10 kóði O24.9). Fyrri 

flokkurinn nær yfir þær konur sem ná að halda blóðsykrinum innan marka með breyttu matarræði og 

aukinni hreyfingu, en í seinni hópnum eru þær konur sem þurfa insúlín og/eða metformín
7
.  

Upp úr miðri meðgöngu fer insúlínviðnám vefja að aukast jafnt og þétt, og nær hámarki á þriðja 

þriðjungi meðgöngu. Þá hefur það náð svipuðum gildum og sjást í einstaklingum með sykursýki 2. 

Þetta aukna insúlínviðnám er talið stafa af aukinni fitusamsetningu móður, en einnig vegna hormóna 

frá fylgjunni sem draga úr virkni insúlíns. Eftir fæðingu minnkar insúlínviðnámið niður í fyrra horf. Til að 

vega á móti þessu aukna insúlínviðnámi á meðgöngu fara beta-frumur í briskirtlinum að framleiða 

aukið magn insúlíns. Þessi hárfína stjórn leiðir til þess að gildi glúkósa í blóði móður haldast innan 

eðlilegra marka undir eðlilegum kringumstæðum. Konur með MGS framleiða ekki nógu mikið insúlín, 

sem leiðir til þess að blóðsykurinn hækkar. Þetta gerist gjarnan á síðari hluta meðgöngunnar, því þá er 

insúlínviðnámið hæst og mesta eftirspurnin eftir insúlíni
8
. 

1.2 Greiningarskilmerki 

 

Í upphafi voru greiningarskilmerki meðgöngusykursýki valin til þess að finna þær konur sem 

voru í meiri hættu á að fá sykursýki 2 síðar á ævinni, en ekki tekið mið af skaðlegum áhrifum MGS á 

móður og barn (e.perinatal outcomes) 
2
. Í dag hafa verið gerðar fjölmargar rannsóknir sem sýna fram á 

skaðsemi ómeðhöndlaðar MGS, bæði á móðurina sjálfa og einnig nýburann
5, 6

. Ný greiningarskilmerki 

voru byggð á gögnum úr HAPO-rannsókninni, sem var birt árið 2008 og sýndi fram á jákvætt línulegt 

samband milli hækkandi blóðsykurs móður og aukinna fylgikvilla bæði á móður og barn. Sú rannsókn 

náði til um 25.000 heilbrigðra kvenna sem fóru í 75 g. sykurþolpróf við 24-32 vikna meðgöngu.  
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Niðurstöður sykurþolprófsins voru blindaðar umönnunaraðilum, nema ef fastandi gildi blóðsykurs var ≥ 

5,8 mmól/l, eða ef að 2 klst. gildið var ≥ 11,1 mmól/l. Þær konur sem voru yfir þessum gildum, eða 

2,9%, fengu greiningu á MGS og meðferð, og voru ekki hafðar með í tölfræðiúrvinnslu eða 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Í ljós kom að því hærri sem blóðsykurgildi móður var í sykurþolprófinu 

(bæði fastandi og eftir 1 og 2 klst.), því meiri líkur voru á fylgikvillum móður og barns. Meiri líkur voru á; 

fæðingarþyngd > 90. hundraðshlutamarki, háu c-peptíð (marker fyrir insúlín) í naflastreng, fæðingu 

frumbyrju með keisaraskurði (e. primary cesarean section) og blóðsykurfalli nýbura
4
. Þetta markaði 

ákveðin straumhvörf því þarna var komin rannsókn sem studdi það að hækkandi blóðsykur móður 

hefði áhrif á afdrif móður og barns (e.perinatal outcomes), þó það væri undir fyrri 

greiningarskilmerkjum MGS.  

Við úrvinnslu gagna úr HAPO rannsókninni birti alþjóðlegur samráðshópur um sykursýki, International 

Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG), tillögur um greiningarskilmerki 

MGS byggð á þeim gögnum. Þeir ákváðu að nota gagnlíkindahlutfall (e. odds ratio) 1,75 til að búa til 

nýjan þröskuld blóðsykurgilda fyrir greiningu MGS. Þannig voru ákvörðuð hámarksgildi fastandi 

blóðsykurs, eftir 1 klst. og eftir 2 klst. í sykurþolprófi. Einnig var skoðað OR 1,5 og 2,0. Fyrir valinu varð 

1,75 og metið að þannig væri verið að ná til sem flestra kvenna sem væru í aukinni áhættu á 

fylgikvillum án þess að vera að ofgreina
9
. Í kjölfar niðurstaðna IADPSG birti American Diabetes 

Association (ADA) grein þar sem ráðlagt var að allar konur færu í 75 g. sykurþolpróf við 24-28 vikna 

meðgöngu. Auk þess var lagt til að eitt óeðlilegt gildi á sykurþolprófi væri nóg til greiningar. Gildin eru 

sem hér segir: fastandi blóðsykurgildi ≥ 5,1 mmól/l, 1 klst. gildi ≥ 10 mmól/l, og 2 klst. gildi ≥ 8,5 

mmól/l. Með þessum nýju greiningarskilmerkjum þá var talið að algengi MGS myndi aukast töluvert, 

því nú myndu fleiri konur greinast en áður. Efasemdarraddir heyrðust um að verið væri að 

sjúkdómsvæða meðgönguna. Hafa þarf í huga að þessi skilmerki voru sett upp til að ná til þeirra 

kvenna sem hafa óeðlileg blóðsykurgildi, og þar með meðhöndla þær til að draga úr líkum á 

fylgikvillum móður og barns
1
. Þetta er í fyrsta sinn sem greiningarskilmerki MGS eru sett fram byggð á 

gögnum sem sýna að greining skipti máli fyrir afdrif móður og barns. 

Á Íslandi hefur verið stuðst við leiðbeiningar frá National Institute for Health and Clinical Excellence 

(NICE), American Diabetes Association (ADA) og World Health Organisation (WHO) varðandi 

greiningu og skimun MGS
3, 7, 10, 11

. Í febrúar 2012 voru gefnar út klínískar leiðbeiningar hérlendis, þar 

sem greiningarskilmerkjum MGS var breytt í samræmi við tillögur IADPSG
7, 9

. Hér eru konur með 

áhættuþætti (sjá síðar) skimaðar við fyrstu komu í mæðravernd með því að mæla fastandi blóðsykur. 

Meðgöngusykursýki er greind ef fastandi blóðsykur mælist hækkaður ( ≥ 5,1 mmól/l ). Ef fastandi 

blóðsykur er eðlilegur í upphafi meðgöngu er aftur skimað við 24-28 vikur, nú með 75 g. sykurþolprófi. 

Gildin í sykurþolprófinu eru þau sömu og komu fram í grein IADPSG, þ.e. fastandi ≥ 5,1 mmól/l, eftir 1 

klst. ≥ 10,0 mmól/l og eftir 2 klst. ≥ 8,5 mmól/l, og eitt óeðlilegt gildi er nóg til greiningar MGS
7
. Í 

febrúar 2015 komu fram nýjar leiðbeiningar frá NICE þar sem lagt er til að breyta 

greiningarskilmerkjum MGS og miða við fastandi blóðsykurgildi ≥ 5,6 mmól/l eða 2 klst. gildi ≥ 7,8 

mmól/l
3
. Á Íslandi eru klínískar leiðbeiningar um skimun fyrir meðgöngusykursýki óbreyttar

7
. 

Eins og sést af ofangreindu eru greiningarskilmerki MGS í sífelldri endurskoðun. Mikilvægt er að skoða  
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niðurstöður í hverju þýði fyrir sig því algengi MGS er háð mörgum breytum t.d. aldurssamsetningu 

þýðis og kynþáttum
12

. Áherslur í fæðingarlæknisfræði eru mismunandi eftir löndum og tíðni 

fæðingarinngripa er mismunandi, óháð MGS. Því er mikilvægt að við skoðum vel okkar niðurstöður á 

Íslandi og notum þær til að tryggja sem besta útkomu móður og barns. 

1.3 Meðgöngusykursýki og áhættuþættir 

 

Hvaða konur eru líklegri en aðrar til að fá meðgöngusykursýki?  Þetta hefur verið viðfangsefni 

ótalmargra rannsókna, og enn eru ekki öll kurl komin til grafar. Í klínísku leiðbeiningunum um greiningu 

og skimun MGS hér á landi, eru taldir upp eftirfarandi áhættuþættir: aldur móður > 40 ár, 

líkamsþyngdarstuðull (LÞS) > 30 kg/m
2
, fyrri saga um MGS, áður fætt þungbura ( > 4500 g), saga um 

skert sykurþol fyrir þungun, ættarsaga um sykursýki í fyrsta ættlið, og kynþáttur annar en hvítur
7
. Í 

nýjustu leiðbeiningunum frá NICE, sem komu út í febrúar 2015, er stuðst við sömu áhættuþætti en 

búið að taka út aldur móður > 40 ár, sem og skert sykurþol fyrir þungun
3
.  

Offita er eitt stærsta heilsufarsvandamál þungaðra kvenna í dag, og eykur líkur á hinum ýmsu 

fylgikvillum á meðgöngu. Offita, þ.e. LÞS yfir 30 kg/m
2
, er þekktur áhættuþáttur MGS

13
. Árið 2011 kom 

út dönsk ferilrannsókn sem náði til 370.000 danskra kvenna sem fæddu á árunum 2004-2010. Meðal 

þessara kvenna voru 20,9% í ofþyngd (LÞS 25-29,9), 7,7% með offitu (LÞS 30-35) og 4% með 

alvarlega offitu (LÞS >35). Þeir reiknuðu gagnlíkindahlutfall fyrir hina mismunandi þyngdarflokka og 

fundu það út að áhætta á MGS jókst með aukinni þyngd móður. Niðurstöðurnar voru þær að fyrir 

konur í ofþyngd var OR = 3,5 eða rúmlega þrefalt meiri líkur á MGS hjá konum í ofþyngd miðað konur 

í kjörþyngd.  Fyrir konur með offitu þá var OR = 7,7 og hjá konum með alvarlega offitu var OR = 11. Af 

þessu sést  að líkurnar á MGS aukast með aukinni þyngd móður
14

.  

Árið 2012 kom út þversniðsrannsókn í Ástralíu sem náði til tæplega 134.000 kvenna sem fæddu þar á 

árunum 2005-2006. Þessi rannsókn var gerð til að kanna tengsl milli MGS og aldurs móður, en einnig 

tengsl milli MGS og kynþáttar móður. Það kom í ljós að nýgengi MGS jókst með hækkandi aldri 

móður. Niðurstöðurnar sýndu einnig að nýgengi MGS væri breytilegt eftir kynþætti móður. Hæst var 

það hjá asískum konum eða 11,5%, en 3,7% hjá áströlsku konunum.  Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við aðrar svipaðar rannsóknir sem hafa verið gerðar. Líkurnar á MGS aukast því með 

hækkandi aldri móður, en aukast einnig hjá konum af öðrum kynþætti en hvítum, þá sér í lagi hjá 

asískum konum
12

. 

Konur sem fá MGS á fyrri meðgöngu eru líklegri en aðrar til að fá MGS á næstu meðgöngu. Þetta var 

skoðað í rannsókn í Kaliforníu árið 2010 þar sem konum var skipt í tvo hópa, annars vegar konur með 

MGS og hins vegar konur sem fengu ekki MGS. Fylgst var með þeim á seinni meðgöngu, og hlutfall 

þeirra kvenna sem fékk MGS skoðað. Tíðni MGS á seinni meðgöngu var 41,3% hjá fyrri hópnum, en 

4,2% hjá þeim konum sem höfðu ekki verið með MGS á fyrri meðgöngu. Gagnlíkindahlutfallið var 

13,2, þ.e. rúmlega þrettánfaldar líkur á að fá MGS á seinni meðgöngu ef kona greindist á fyrri 

meðgöngu, miðað við konur án MGS. Því er kona í töluvert meiri áhættu á að fá MGS ef hún hefur 

greinst á fyrri meðgöngu
15

.  
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1.4 Meðgöngusykursýki og fylgikvillar 

 

Meðgöngusykursýki hefur verið tengd aukinni tíðni fylgikvilla, ekki bara fyrir móðurina sjálfa 

heldur líka fóstrið og nýburann og fram á fullorðinsár. Fylgikvillar meðgöngusykursýki fyrir móður geta 

verið skammvinnir; háþrýstingur, meðgöngueitrun og auknar líkur á fæðingu með keisaraskurði. Hins 

vegar geta þeir einnig verið langvinnir, eins og t.d. aukin hætta á að kona fái sykursýki 2 síðar á 

ævinni. Sem dæmi um fylgikvilla nýbura má nefna auknar líkur á þungbura, blóðsykurfalli á 

nýburaskeiði og áverka í fæðingu (axlarklemma og afleiðingar hennar; viðbeinsbrot, upphandleggsbrot 

eða Erb‘s lömun (e. Erb‘s palsy))
2
. 

HAPO-rannsóknin, sem kom út árið 2008, markaði ákveðin straumhvörf í þessum efnum. Í ljós kom að 

því hærri sem gildi mæðra voru á sykurþolprófinu, bæði fastandi og síðan eftir 1 og 2 klst., þá voru 

meiri líkur á fæðingu þungbura (fæðingarþyngd > 90. hundraðshlutamarki), keisaraskurði, 

blóðsykurfalli nýburans og hækkuðu C-peptíð gildi í naflastrengsblóði við fæðingu (sambærilegt 

mælingu á insúlíni, nema fyrir þær sakir að C-peptíð verður ekki fyrir rauðkornarofi (e.hemolysis) eins 

og insúlín). Einnig voru auknar líkur á fæðingu fyrirbura (<37 vikur), axlarklemmu, nýburagulu og auk 

þess meðgöngueitrunar móður
4
. Önnur rannsókn á tíðni fylgikvilla MGS kom út árið 2013. Í þeirri 

rannsókn voru IADPSG greiningarskilmerkin notuð til að greina MGS hjá þunguðum konum í Suður-

Indlandi. Konur með MGS fæddu börn sín að meðaltali fyrr, þ.e. styttri meðgöngulengd, miðað við 

konur án MGS. Það má þó líklegast rekja það til framköllunar fæðingar, þ.e. allar konur með MGS voru 

gagnsettar við 40 vikna meðgöngu ef sótt hófst ekki sjálfkrafa. Í þessari rannsókn voru líka skoðaðir 

nokkrir fylgikvilla móður saman; háþrýstingur, PROM (e. premature rupture of membranes), of lítið 

legvatn (e. oligohydramnios), of mikið legvatn (e. polyhydramnios), fæðing fyrir tímann (e. preterm 

labor), og reyndist tíðnin vera 25% hjá konum með MGS borið saman við 12% hjá konum án MGS. Af 

þessum fylgikvillum reyndist þó aðeins of mikið legvatn vera tölfræðilega marktækt eitt og sér milli 

hópanna tveggja. Meðal fylgikvilla nýbura reyndist aukin tíðni innlagna á nýburagjörgæslu ( > 24 klst.) 

meðal nýbura kvenna með MGS
16

.  

Tíðni þungburafæðinga er aukin meðal kvenna með MGS. Þetta sýndi nýleg rannsókn fram á, en þar 

kom í ljós að mæður með MGS eignast þungbura í 20-30% tilvika. Þá kom líka í ljós að MGS er 

sjálfstæður áhættuþáttur fyrir þungburafæðingu
17

. Annar stór áhættuþáttur fyrir þungburafæðingu er 

þyngd móður, en það hefur verið sýnt fram á það að of þungar mæður eru líklegri til að eiga þyngri 

börn heldur en mæður í kjörþyngd. Niðurstöður einnar rannsóknar var að meðal kvenna með offitu 

(LÞS >30 kg/m
2
) var nýgengi þungbura 30,2% borið saman við konur með lægri LÞS þar sem 

nýgengið var 10,8%
18

. Eftir því sem móðirin þyngist meira á meðgöngu því meira þyngist barnið. 

Þyngdaraukning móður (eða takmörkum þar á) er því mikilvægur þáttur í að draga úr tíðni þungbura
19

. 

Íslensk rannsókn skoðaði afdrif mjög þungra barna ( fæðingarþyngd ≥ 5 kg) borið saman við nýbura í 

kjörþyngd. Niðurstöðurnar reyndust þær að meðal þungbura voru auknar líkur á axlarklemmu, Erb‘s 

lömun, viðbeinsbroti, ásamt auknum líkum á fæðingu með bráðakeisaraskurði
20

. Börn kvenna með 

MGS eru líklegri til að vera þyngri og hafa aukna fitusamsetningu við 5-7 ára aldur, miðað við börn 

kvenna án MGS
21, 22

.   
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MGS eykur áhættu fyrir bæði móður og barn á að fá sykursýki 2 síðar á ævinni. Þegar fóstur er útsett 

fyrir of háum blóðsykri móður fer það að framleiða of mikið insúlín. Þetta aukna magn insúlíns leiðir til 

aukinnar fitusöfnunar í fóstrinu, m.a. aukinnar kviðfitu, og eykur líkur á offitu og auknu insúlínviðnámi í 

barninu síðar á ævinni
16, 23

. Það hefur verið sýnt fram á það að stór hluti kvenna með MGS fær 

sykursýki 2 í kjölfarið. Konur sem hafa verið með MGS eru í allt að sjöfalt meiri áhættu á að fá 

sykursýki 2 síðar á ævinni, borið saman við konur sem fengu ekki sykursýki á meðgöngu
24

. Danskar 

rannsóknir hafa sýnt að innan 10 ára eru helmingur kvenna með MGS komnar með sykursýki 2
25

.  

1.5 Meðferð við meðgöngusykursýki 

 

Markmið meðferðar við meðgöngusykursýki er að halda blóðsykri móður innan eðlilegra marka 

líkt og hjá heilbrigðum konum á meðgöngu. Markgildin eru fastandi blóðsykur <5,3 mmól/l og 1 klst. 

eftir máltíðir <7,8 mmól/l. Sumstaðar er notað 2 klst. gildi eftir máltíðir <6,4 mmól/l
3
. Rannsóknir hafa 

sýnt ótvíræð áhrif þess að meðhöndla MGS, þ.e. minni líkur á fylgikvillum fyrir móður, fóstur og 

nýburann
5, 6, 26

.  

Árið 2005 kom út grein um framvirka hendingarvalsrannsókn (e. randomized clinical trial) sem náði til 

1000 kvenna með MGS. Þeim var skipt í tvo hópa við 24-34 vikna meðgöngu; annar hópurinn fékk 

ráðleggingar um mataræði, reglulegar mælingar á blóðsykri og insúlínmeðferð eftir þörfum en 

viðmiðunarhópurinn fékk bara reglubundið eftirlit. Alls voru 490 konur í íhlutunarhóp og 510 í 

viðmiðunarhóp. Líkurnar á alvarlegum fylgikvillum á barn, svo sem dauði, axlarklemma, beinbrot eða 

taugalömun (e. nerve palsy), voru töluvert lægri meðal nýbura kvenna í íhlutunarhópnum, borið saman 

við viðmiðunarhópinn (1% á móti 4%). Þó voru fleiri nýburar kvenna í íhlutunarhópnum lagðir inn á 

vökudeild og framköllun fæðingar var algengari meðal kvenna í íhlutunarhópnum. Það gæti þó 

mögulega verið rakið til betra eftirlits kvenna með MGS og því aukinnar eftirfylgdar með nýburanum
5
. 

Önnur framvirk hendingarvalsrannsókn kom út árið 2009 og náði til tæplega 1000 kvenna með „milda“ 

MGS, þ.e. konur með óeðlilegt gildi á sykurþolprófi en fastandi blóðsykur <5,3 mmól/l. Þar kom í ljós 

að meðferð dró úr líkum á ofvexti fósturs, axlarklemmu, keisaraskurði og háþrýstingssjúkdómum
6
. 

Breyting á mataræði og næringarráðgjöf eru grundvöllur meðferðar við MGS. Konum er ráðlagt að 

borða holla og næringaríka fæðu og áhersla lögð á fæðutegundir með lágum sykurstuðli (e. low 

glycemic index)
27

. Mælt er með reglubundinni hreyfingu, 30 mínútna göngu eða sundi daglega til að 

hjálpa til við blóðsykurstjórnun
3
. Mikilvægt er að fylgjast vel með blóðsykrinum og fær konan 

blóðsykurmæli við greiningu. Mælst er til að skrá gildi blóðsykurs fjórum sinnum á dag, þ.e fastandi 

mæling fyrir morgunmat og 1 klst. eftir máltíðir dagsins (morgunmat, hádegismat og kvöldmat). Ef 

meira en 15% mælinga eru yfir mörkum er gefin lyfjameðferð. Í flestum tilvikum er það insúlínmeðferð 

en færst hefur í aukana hér á landi að konur séu meðhöndlaðar með metformíni. Ef móðin er að taka 

metformín vegna fjölblöðrueggjastokkaheilkennis (e. PCOS) er mælt með að halda áfram töku þess á 

meðgöngunni
7
.  

Í klínískum leiðbeiningum frá NICE sem komu út í febrúar 2015 er konum með fastandi blóðsykurgildi 

< 7 mmól/l við greiningu ráðlagt að hefja meðferð við MGS með breyttu mataræði og hreyfingu. Ef  
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blóðsykurstjórnun er ekki viðeigandi eftir 1-2 vikur er ráðlagt að bæta við metformíni. Að lokum er mælt 

með insúlínmeðferð til viðbótar ef ekki hefur náðst að halda blóðsykri innan hæfilegra marka.  Konur 

sem hafa fastandi blóðsykurgildi ≥ 7 mmól/l við greiningu er hins vegar ráðlagt að hefja strax 

insúlínmeðferð með eða án metformíns ásamt því að passa mataræði og hreyfa sig reglulega. Ásamt 

þessu er einnig bent á nýtt lyf, glibenclamide, fyrir þær konur sem vilja ekki insúlín en ná ekki að halda 

blóðsykrinum innan marka með metformíni, eða þola það illa
3
. Nýlega var gerð rannsókn meðal 159 

kvenna með MGS í Suður–Indlandi til að kanna muninn á meðferð með metformíni og glibenclamide. 

Þeim var slembiraðað í tvo hópa, 80 konur fengu glibenclamide og 79 konur fengu metformín. Fyrri 

endapunktur var valinn sem samsetning nokkurra þátta; þungburi, blóðsykurfall nýbura, gula sem 

þarfnaðist ljósameðferðar, öndunarörðugleikar nýburans (e. respitatory distress), burðarmálsdauði (e. 

stillbirth) eða áverki í fæðingu. Við samanburð hópana tveggja kom í ljós marktækur munur á tíðni 

fylgikvilla. Í glibenclamide hópnum var tíðni á fyrri endapunkti 35%, en einungis 18,9% í metformín 

hópnum. Þessi munur var rakinn til þess að tíðni á blóðsykurfalli nýburans var 12.5% í glibenclamide 

hópnum á móti engu tilfelli í metformín hópnum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru því þær að meðferð 

með metformíni var tengt betri útkomu í fæðingu heldur en meðferð með glibenclamide
28

. Á Íslandi er 

glibenclamide ekki notað. 

Árið 2008 kom út grein um framvirka hendingarvalsrannsókn þar sem 751 konum með MGS var 

slembiraðað í tvo hópa við 20-33 vikna meðgöngu. Annar hópurinn fékk meðferð með metformíni (og 

insúlín til viðbótar ef þörf var á), en hinn hópurinn fékk eingöngu insúlínmeðferð. Fyrri endapunktur var 

valinn sem samsetning nokkurra þátta; blóðsykurfall nýburans, öndunarörðugleikar nýburans (e. 

RDS), þörf á ljósameðferð, áverki í fæðingu, 5 mín. Apgar ≤ 7, eða fyrirburafæðing (<37 vikna 

meðgöngu). Það kom í ljós að enginn munur var á tíðni fyrri endapunkts milli hópanna tveggja. Í 

metformín hópnum var það 32% og í insúlínhópnum 32,2%. Þó var marktækur munur á þyngdartapi 

kvenna (mælt í upphafi rannsóknar og síðan aftur í skoðun 6-8 vikum eftir fæðingu) milli hópanna 

tveggja, þ.e. mæður sem fengu metformín léttust meira heldur en konur á insúlínmeðferð. Niðurstaðan 

var því sú að metformín (eða metformín + insúlín) væri ekki tengt aukum fylgikvillum nýbura 

samanborið við meðferð með insúlíni. Það er þó vert að nefna það að 46,3% kvenna í metformín 

hópnum þurftu á viðbótar insúlíni að halda til að stjórna blóðsykrinum
29

.  

1.6 Tilgangur rannsóknar 

 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða algengi meðgöngusykursýki á Landspítalanum á tímabilinu 

1.mars 2012 – 1. mars 2014, eftir innleiðingu nýrra klínískra leiðbeininga, og bera niðurstöður saman 

við eldri íslenskar rannsóknir. Þessi nýju viðmið voru innleidd í febrúar 2012 og búist var við að tíðni 

MGS myndi aukast verulega í kjölfarið.  Rannsóknin er því gerð til að fylgjast með þeim breytingum 

sem hafa átt sér stað hvað varðar algengi sjúkdómsins. Markmið rannsóknarinnar er einnig að finna 

tíðni fylgikvilla meðal kvenna með MGS og bera saman við konur í viðmiðunarhóp sem eru ekki með 

MGS (en að öðru leyti með sömu bakgrunnsbreytur).  Skoðaðir verða fylgikvillar móður og fósturs, í 

fæðingu og á nýburaskeiði.   
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2 Efni og aðferðir 

2.1 Rannsóknarþýði  

 

Rannsóknin er aftursýn tilfella-viðmiða rannsókn (e. case-control study). Í tilfellahópnum voru 

konur sem fæddu á Landspítalanum á tímabilinu 1. mars 2012 – 1. mars 2014 og voru með 

greininguna meðgöngusykursýki (ICD-10 kóðar O24.4 og O24.9). Viðmiðunarhópurinn var valinn 

þannig að fyrir hverja konu með MGS voru paraðar tvær konur sem ekki voru með sykursýki á 

meðgöngu en að öðru leyti sömu bakgrunnsbreytur. Þær breytur voru; fæðing á sama tíma (+/- 7 

dagar), aldur móður (+/- 5 ár), frumbyrja á móti frumbyrju og fjölbyrja á móti fjölbyrju, og síðan 

meðgöngulengd skv. ómun við 12 vikur (+/- 7 dagar). Í tilfellahópi voru 345 konur og í viðmiðunarhópi 

voru 612 konur. 

2.2 Rannsóknargögn  

 

Tilskilin leyfi lágu fyrir í lok febrúar 2015. Listi yfir nöfn og kennitölur kvenna fékkst frá tölvudeild 

LSH. Í mars og apríl 2015 fór fram skráning gagna á kvennadeild LSH og skjalasafni Vesturhlíðar þar 

sem upplýsingum úr sjúkraskrám og mæðraskrám var safnað og þær skráðar í gagnagrunn í Microsoft 

Excel. Í gagnagrunninn, sem var varinn með lykilorði, voru skráðar heilsufarsupplýsingar kvennanna. 

Hver kona fékk ákveðið rannsóknarnúmer, og öll persónueinkenni afmáð. Fyrir hverja konu voru 

skráðir eftirfarandi þættir; aldur, kynþáttur móður, hæð við fyrstu mæðraskoðun, þyngd við fyrstu og 

síðustu mæðraskoðun, áður fætt lifandi barn, áður fætt andvana barn, og frum-/fjölbyrja. Síðan voru 

skráðir fylgikvillar á meðgöngu; langvinnur háþrýstingur eða langvinnur háþrýstingur með 

meðgöngueitrun í ofanálag (ICD-10 kóðar O10 og O11), meðgönguháþrýstingur (ICD-10 kóði O13), 

meðgöngueitrun (ICD-10 kóði O14.0, O14.1, O14.9), vanvirkur skjaldkirtill móður (ICD-10 kóði E03), 

gallstasi móður (ICD-10 kóði O26.6) og fósturstreita (e.asphyxia) greining móður (ICD-10 kóði O68). 

Skráður var fæðingadagur barns og fæðingastaður sem og meðgöngulengd skv. ómun við 12 vikur. 

Fæðingarþyngd var einnig skráð, kyn barns og hvort um fyrirbura hafi verið að ræða (fæðing <37 vikna 

meðgöngu). Lyktir meðgöngu voru skráðar; framköllun fæðingar (ICD-10 kóði O83.8), fullbura eðlileg 

fæðing (ICD-10 kóðar O80.0, O80.1, O80.8), fæðing með sogklukku/töng (ICD-10 kóðar O81.0, 

O81.1, O81.2, O81.4, O81.5), fæðing með valkeisaraskurði (ICD-10 kóði O82.0), fæðing með 

bráðakeisaraskurði (ICD-10 kóðar O82.1, O82.2), spangarrifa (ICD-10 kóðar O70.0, O70.1, O70.2, 

O70.3) og fæðingarlengd. Að lokum voru skráð afdrif barns; Apgar eftir 1 mín., 5 mín og 10 mín. (ef 

við á), hvort það hafi verið skammtímaeftirlit á vökudeild eða innlögn, nýburagula (ICD-10 kóði P58, 

P59), þungburi (ICD-10 kóðar P08.0, P08.1), axlarklemma (ICD-10 kóði O66.0), viðbeinsbrot (ICD-10 

kóði P13.4), Erb‘s lömun (ICD-10 kóði P14), blóðsykurfall nýburans (ICD-10 kóði P70) og lægsta 

mælda blóðsykurgildi, glærhimnusjúkdómur (e. RDS) nýbura (ICD-10 kóði P22), fósturköfnun (e. 

apshyxia) barns (ICD-10 kóði P21) og andvana fæðing.  
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Í tilfellahóp voru að auki skráðar upplýsingar tengdar meðgöngusykursýkinni; dagsetning 

sykurþolprófs, lengd meðgöngu við sykurþolpróf og niðurstöður. Tegund meðferðar var skráð, þ.e. 

hvort mataræðisbreyting og aukin hreyfing dugði til að halda blóðsykri innan eðlilegra marka eða hvort 

þörf var á insúlínmeðferð. Einnig var skráð hvort kona fékk metformín og þá ábending fyrir því.  

Tölfræðileg úrvinnsla fór fram í Microsoft Excel 2010 og tölfræðiforritinu R. Notast var við lýsandi 

tölfræði (e.descriptive statistic). Meðaltöl tveggja hópa voru borin saman með t-prófum. Notuð voru kí-

kvaðrat próf til að meta mun á milli hópa en Fisher próf þar sem fylgikvillar voru sjaldgæfir. Lógístísk 

aðhvarfsgreiningu með 95% öryggisbili var beitt til að kanna gagnlíkindahlutfall (e. odds ratio) þar sem 

við á. Tölfræðileg marktækni miðast við p<0,05.  

2.3 Leyfisveitingar 

 

Rannsóknin hlaut leyfi Siðanefndar LSH (6/2015), Framkvæmdastjóra Lækninga  LSH (tilv. 16 

ÓB/eí) og Framkvæmdastjóra kvenna og barnasviðs LSH. Afrit af leyfum má sjá aftast undir 

„Fylgiskjöl“.   
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3 Niðurstöður 

3.1 Samanburður kvenna í tilfellahópi og viðmiðunarhópi 

 

Í tilfellahópi voru 352 konur, en eftir að hafa tekið út þær konur sem fæddu tvíbura og konur 

með þekkta sykursýki fyrir meðgöngu, þá stóðu eftir 345 konur. Í viðmiðunarhópi voru 704 konur, en 

eftir að hafa tekið út þær konur sem fæddu tvíbura, og konur með MGS eða þekkta sykursýki fyrir 

meðgöngu, þá stóðu eftir 612 konur. Samanburð milli hópanna má sjá í töflu 1. Konur í tilfellahóp voru 

marktækt lægri en konur í viðmiðunarhóp, en jafnframt þyngri (bæði við fyrstu og síðustu skoðun í 

mæðravernd). Þær voru einnig með hærri líkamsþyngdarstuðul, borið saman við konur í 

viðmiðunarhóp. Þrátt fyrir að parað hefði verið fyrir aldri þá voru konur í tilfellahóp eldri en konur í 

viðmiðunarhóp, og þeirra meðganga var að meðaltali styttri. Það var ekki marktækur munur á meðal 

fæðingarþyngd nýbura í hópunum tveimur (p=0,52). Þó voru tveir fyrirburar í tilfellahóp sem fæddust 

fyrir 26 vikna meðgöngu (528g og 848g). Eftir að hafa reiknað fæðingaþyngd án þess að taka þessi 

tvö gildi með var ekki marktækur munur á hópunum.  

Hlutfall frumbyrju og fjölbyrju var jafnt í hópunum tveimur. Fjölbyrjur voru 69,9% tilfellahóps og 69,3% 

viðmiðunarhóps og þessi munur var ekki marktækur (p=0,8531). Í tilfellahópi voru marktækt færri 

konur af hvítum kynþætti borið saman við konur í viðmiðunarhópi (90,1% og 94,4%;p=0,013). Einnig 

voru fleiri konur af asískum kynþætti í tilfellahópi (5,2% og 0,7%;p=0,00001). 

 

Tafla 1: Samanburður milli kvenna í tilfellahópi og viðmiðunarhópi 

 Tilfelli Viðmið p-gildi 

Hæð (cm) 165,8 ± 6,5 167,8 ± 6,2 0,000006 

Þyngd við fyrstu skoðun (kg) 88,2 ± 22,6 76,3 ± 18,4 4*10
-15 

Þyngd við síðustu skoðun (kg) 98,8 ± 20,6 88,5 ± 15,4 1,5*10
-13 

LÞS við fyrstu skoðun 31,9 ± 7,3 27,1 ± 6,3 2*10
-16 

LÞS við síðustu skoðun 35,7 ± 6,6 31,5 ± 5,2 2,2*10
-16 

Aldur (ár) 32,1 ± 5,8 31,2 ± 5,3 0,02 

Meðgöngulengd (dagar) 272 ± 13 276 ± 9 0,0003 

Fæðingarþyngd 3616,1 ± 613,2 3591,3 ± 502,3 0,52 
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3.2 Algengi og meðferð meðgöngusykursýki 

 

345 konur sem fæddu einbura á Landspítalanum á tímabilinu 1. mars 2012 – 1. mars 2014 

voru með greininguna meðgöngusykursýki (ICD-10 kóðar O24.4 og O24.9). Heildarfjöldi 

einburafæðinga á Landspítalanum á þessu tímabili var 6631 svo algengi meðgöngusykursýki (MGS) 

var 5,2%. Tafla 2 sýnir yfirlit yfir meðferð við meðgöngusykursýki. Mataræðisbreyting og aukin hreyfing 

dugði til að halda blóðsykri innan marka hjá 228 konum (66,1%) en 117 konur (33,9%) þurftu á 

insúlínmeðferð að halda. Auk þess fengu 15 konur (4,4%) metformín en þær voru allar greindar með 

fjölblöðrueggjastokkaheilkenni (e.PCOS) fyrir þungun og voru á metformín sem meðferð vegna þess 

fyrir meðgönguna.  

 

Tafla 2: Tegund meðferðar við meðgöngusykursýki 

Meðferð  n (345) % 

Mataræði + hreyfing  228 66,1 

Mataræði + hreyfing + insúlín 117 33,9
 

 

3.3 Fylgikvillar móður 

 

Fylgikvillar móður sjást í töflu 3. Tíðni háþrýstings og vanvirks skjaldkirtils var marktækt hærri 

meðal kvenna í tilfellahópi, borið saman við konur í viðmiðunarhópi. Annað reyndist ekki vera 

marktækt. 

 

Tafla 3: Fylgikvillar móður 

 Tilfelli (n=345) Viðmið (n=612) p-gildi 

Háþrýstingur 27 (7,8%) 13 (2,0%) 0,00001 

Meðgönguháþrýstingur 25 (7,2%) 28 (4,6%) 0,083 

Meðgöngueitrun 22 (6,4%) 41 (6,7%) 0,85 

Vanvirkur skjaldkirtill 19 (5,5%) 13 (2,1%) 0,005 

Gallstasi 4 (1,2%) 8 (1,3%) 0,84 

Fósturstreita 57 (16,5%) 114 (18,6%) 0,41 
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Mynd 1: Tíðni háþrýstings og vanvirks skjaldkirtils 

 

Eins og sést á mynd 1 þá var tíðni háþrýstings töluvert hærri í tilfellahópi borið saman við 

viðmiðunarhóp (7,8% og 2,0%; p=0,0001). Tíðni vanvirks skjaldkirtils var einnig hærri (5,5% og 2,1%; 

p=0,005). Gagnlíkindahlutfall (OR) var reiknað fyrir bæði tilvik. Fyrir háþrýstinginn þá var OR = 4,37 

(2,08 – 9,91), þ.e. rúmlega fjórum sinnum meiri líkur á að kona með MGS sé með langvinnan 

háþrýsting borið saman við konu ekki með MGS. Eftir að leiðrétt hafði verið fyrir aldri móður og LÞS 

við fyrstu skoðun í mæðravernd þá var OR = 2,62 (1,2 – 5,72). Fyrir vanvirka skjaldkirtilinn var OR = 

2,12 (1,02 – 4,43), þ.e. um tvöfalt meiri líkur á að kona með MGS sé með vanvirkan skjaldkirtil miðað 

við konu án MGS.  

3.4 Fylgikvillar nýbura 

 

Fylgikvillar nýbura sjást í töflu 4. Tíðni skammtímaeftirlits á vökudeild var marktækt aukin 

meðal nýbura kvenna í tilfellahópi. Auk þess voru þeir oftar þungburar og fengu oftar nýburagulu. 

Blóðsykurfall var einnig algengara meðal nýbura kvenna í tilfellahópi og fyrirburafæðing einnig. Annað 

reyndist ekki vera marktækt. 
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Tafla 4: Fylgikvillar nýbura 

 
Tilfelli (n=345) Viðmið (n=612) p-gildi 

Eftirlit á vökudeild 60 (17,4%) 68 (11,1%) 0,0061 

Innlögn á vökudeild 33 (9,6%) 40 (6,5%) 0,09 

Þungburi 25 (7,3%) 22 (3,6%) 0,012 

Axlarklemma  6 (1,7%) 5 (0,8%) 0,22 

Viðbeinsbrot 2 (0,58%) 3 (0,49%) 1,0 

Erb‘s lömun 4 (1,16%) 1 (0.16%) 0,059 

Nýburagula 23 (6,7%) 20 (3,3%) 0,015 

Blóðsykurfall nýburans  12 (3,5%) 1 (0,2%) 0,00004 

RDS 12 (3,5%) 16 (2,6%) 0,45 

Fósturköfnun 5 (1,5%) 2 (0,3%) 0,1 

Andvana fæðing 1 (0,3%) 0 (0%) 0,36 

Fyrirburi (< 37 vikur) 26 (7,5%) 18 (2,9%) 0,001 

 

 

Eins og sést á mynd 2 þá var tíðni skammtímaeftirlits á vökudeild hærri í tilfellahópi borið saman við 

viðmiðunarhóp (17,4% og 11,1%; p=0,0061). Þá var einnig aukin tíðni þungburafæðinga (7,3% og 

3,6%; p=0,012) og nýburagulu (6,7% og 3,3%; p=0,00004). Gagnlíkindahlutfall eftirlits á vökudeild var 

1,88 (1,26 – 2,81), þ.e. tæplega tvisvar sinnum meiri líkur á að nýburar kvenna með MGS þurfi eftirlit á 

vökudeild, borið saman við nýbura kvenna ekki með MGS. Fyrir þungburafæðingu var OR = 2,29 (1,23 

– 4,27), en eftir leiðréttingu fyrir aldri móður og LÞS við fyrstu skoðun reyndist það vera OR = 1,98 

(1,03 – 3,79). Það eru því nærri tvöfalt meiri líkur á að kona með MGS eignist þungbura borið saman 

við konur án MGS, jafnvel eftir leiðréttingu fyrir blöndunarþáttum. Fyrir nýburagulu var OR = 2,0 (1,05 

– 3,78) eða tvöfalt meiri líkur á gulu meðal nýbura kvenna með MGS. 
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Mynd 2: Fylgikvillar nýbura 
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Það sama gildir um mynd 3. Tíðni blóðsykurfalls var umtalsvert hærri meðal nýbura kvenna í 

tilfellahópi (3,5% og 0,2%; p=0,00004) og tíðni fyrirburafæðinga einnig (7,5% og 2,9%, p=0,001). 

Gagnlíkindahlutfall blóðsykurfallsins var 22,02 (2,85 – 169,8), þ.e. rúmlega tuttugufaldar líkur á 

blóðsykurfalli meðal nýbura kvenna með MGS borið saman við nýbura kvenna án MGS. Þó má sjá að 

öryggisbilið er mjög stórt, en það er vegna þess að það voru svo fá tilfelli í hvorum hópi fyrir sig (12 

nýburar í tilfellahópnum á móti aðeins einum í viðmiðunarhópi). Fyrirburafæðing var með OR = 2,69 

(1,45 – 4,98) eða rúmlega tvöfalt meiri líkur á fæðingu fyrirbura meðal kvenna með MGS.  
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Mynd 3: Fylgikvillar nýbura – framhald 

 

3.5 Fæðingarmáti 

 

Fæðingarmáti sést í töflu 5. Tíðni framköllunar fæðingar var marktækt hærri hjá tilfellahóp 

miðað við viðmiðunarhóp, en tíðni eðlilegra fæðinga var aðeins lægri. Það reyndist ekki vera 

marktækur munur á áhaldafæðingum né fæðingu með keisaraskurði, hvorki bráða- né valkeisara.  

 

Tafla 5: Fæðingarmáti 

 Tilfelli (n=345) Viðmið (n=612) p-gildi 

Framköllun fæðingar  178 (51,6%)  139 (22,7%) 2*10
-16 

Eðlileg fæðing  227 (65,8%)  407 (66,5%) 0,049 

Áhaldafæðing   31 (9,0%)   43 (7,0%) 0,28 

Valkeisaraskurður   35 (10,1%)   78 (12,7%) 0,23 

Bráðakeisaraskurður   52 (15,1%)   84 (13,7%) 0,57 
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Á mynd 4 sést að framköllun fæðingar er töluvert algengar meðal kvenna í tilfellahópi miðað við 

viðmiðunarhóp (51,6% og 22,7%; p=2*10
-16

). Eðlileg fæðing er algengari meðal kvenna í 

viðmiðunarhópi borið saman við konur í tilfellahópi (66,5% og 65,6%; p=0,049). Gagnlíkindahlutfall 

fyrir framköllun fæðingar var 3,43 (2,56 – 4,6), en eftir að leiðrétt var fyrir aldri móður og LÞS við fyrstu 

skoðun þá var það 2,78 (2,04 – 3,79). Það eru því tæplega þrefalt meiri líkur á framköllun fæðingar ef 

kona er með MGS borið saman við konur án MGS.  

 

 

Mynd 4: Fæðingarmáti 
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4 Umræða 

4.1 Niðurstöður 

4.1.1 Samanburður kvenna í tilfellahópi og viðmiðunarhópi 

 

Reynt var að hafa hópana sem líkasta innbyrðis til að fá sem bestan samanburð á fylgikvillum 

meðgöngusykursýki. Þrátt fyrir að parað hefði verið fyrir aldri móður og meðgöngulengd voru konur í 

tilfellahópi marktækt eldri (32,1 ± 5,8 ár og 31,2 ± 5,3 ár; p=0,02) og gengu styttra með börn sín (272 ± 

13 dagar og 276 ± 9 dagar; p=0,0003), en 40 vikna meðganga eru 280 dagar. Líkur á að fá MGS 

aukast með hækkandi aldri móður
12

. Það er því ein skýring á því af hverju konur með MGS höfðu 

tilhneigingu til að vera eldri samanborið við konur án MGS. Konur í tilfellahópi gengu líka styttra með 

börn sín og má það rekja til þess að í klínískum leiðbeiningum um MGS er mælt með framköllun 

fæðingar við 39-41 vikna meðgöngu
7
. Betur hefði mátt standa að pörun til að hafa hópana 

sambærilega að þessu leyti. Engin leið er að fullyrða neitt um af hverju viðmiðin völdust svona ólík. 

Aldur var paraður +/- 5 ár og meðgöngulengd var pöruð +/- 7 dagar. Það er því ákveðin skekkja sem 

hefur átt sér stað og hægt væri að koma í veg fyrir með því að þrengja skilyrði viðmiðunarhópsins. 

Konur með MGS voru marktækt þyngri, bæði við fyrstu og síðustu skoðun í mæðravernd og með hærri 

LÞS. Þetta kemur heim og saman við aðrar rannsóknir sem tengja saman aukna þyngd mæðra og 

MGS
14

. Það hefði verið fróðlegt að para fyrir þyngd og hafa konurnar í hópunum tveimur jafn þungar 

(því vitað er að ofþyngd er áhættuþáttur ýmissa sjúkdóma), en það reyndist ekki vera möguleiki í 

þessari rannsókn. Að auki voru konur í tilfellahópi marktækt lægri (165,8 ± 6,5 cm og 167,8 ± 6,2 cm; 

p=0,000006). Líklega er hér um tilviljun að ræða.  

Það var ekki marktækur munur á meðal fæðingarþyngd nýbura í hópunum tveimur (3616,1 ± 613,2 g 

og 3591,3 ± 502,3 g; p=0,52), jafnvel eftir að búið var að taka úr tölfræðiúrvinnslunni þá tvo fyrirbura í 

tilfellahópnum sem fæddust fyrir 26 vikur (528 g. og 848 g.). Þó skal hafa það í huga að konur í 

tilfellahópi gengu að jafnaði styttra með börn sín og meðal þeirra var fyrirburafæðing (fæðing < 37 

vikur) algengari. Því má álykta að munur á fæðingarþyngd hafi ekki orðið jafn mikill og búist var við, 

þ.e. að nýburar kvenna í tilfellahópi yrðu marktækt þyngri við fæðingu borið saman við nýbura kvenna 

í viðmiðunarhópi. Í tilfellahópi voru marktækt færri konur af hvítum kynþætti (90,1% og 94,4%;p=0,013) 

en fleiri konur af asískum uppruna (5,2% og 0,7%;p=0,00001). Konur af hvítum kynþætti eru í minni 

áhættu á að fá MGS borið saman við konur af öðrum kynþætti, t.a.m asískum
12

. Þetta skýrir því hátt 

hlutfall asískra kvenna í tilfellahóp, borið saman við viðmiðunarhóp.  

4.1.2 Algengi og meðferð meðgöngusykursýki 

 

Algengi MGS á Landspítalanum 1. mars 2012 – 1. mars 2014 var 5,2%. Árin 2007-2008 var 

algengið 4,4% (óbirt efni, höf: Ómar S. Gunnarsson, Hildur Harðardóttir og Arna Guðmundsdóttir 

2011). Eftir innleiðingu klínískra leiðbeininga um MGS árið 2012 var búist við að algengi MGS myndi 

aukast í allt að 16%
7, 9

. Þetta var vegna þrengri greiningarskilmerkja en áður, m.a. er nú mælst til þess 
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að allar konur með a.m.k. einn áhættuþátt séu skimaðar fyrir MGS, og aðeins eitt gildi í 

sykurþolprófinu þarf að vera yfir mörkum (en ekki tvö eins og var áður)
7
. Algengi MGS jókst þó ekki 

eins og búist var við í upphafi. Ein skýring á því er að klínískum leiðbeiningum sé ekki fylgt í 

mæðravernd. Eru allar konur með áhættuþætti skimaðar? Eru allar konur með LÞS > 30 kg/m
2
 sendar 

í sykurþolpróf? Í tilfellahópi voru 55% kvenna (eða 204 konur) með LÞS > 30 kg/m
2
 og leiða má líkur 

að því að það sé langstærsti áhættuþátturinn. Þessi rannsókn náði eingöngu til kvenna sem fæddu á 

Landspítalanum og því er erfitt að fullyrða um algengi MGS á öllu landinu.  

Í rannsókninni voru 117 konur (33,9%) á insúlínmeðferð en hjá 228 konum (66,1%) dugði 

mataræðisbreyting og aukin hreyfing til blóðsykurstjórnunar. Þetta hlutfall er svipað og sást í fyrri 

rannsókn, en þar voru 39% á móti 61% (óbirt efni, höf: Ómar S. Gunnarsson, Hildur Harðardóttir og 

Arna Guðmundsdóttir 2011). Í erlendum rannsóknum er gjarnan talið að um 15% kvenna með MGS 

þurfi á insúlínmeðferð að halda
30

. Hlutfall insúlínmeðferðar í þessari rannsókn er því mjög hátt í 

samanburði og væri fróðlegt að skoða af hverju þessi munur stafar. Það má velta fyrir sér hvort ekki sé 

nægilega vel fylgt eftir eftir mataræðisleiðbeiningum og leiðbeiningum um hreyfingu til að bæta 

sykurstjórnun. Insúlín er dýrt og það þarf að læra notkun þess, þ.e. að sprauta sig. Vissulega fylgir 

ávallt sá möguleiki að ofskömmtun verði sem leiðir til sykurfalls móður. Það er óneitanlegra mun 

einfaldara og ódýrara að breyta mataræði og auka hreyfingu samanborið við að nota insúlín. Það má 

velta fyrir sér hvort við á Íslandi höfum lægri þröskuld fyrir að nota insúlín samanborið við önnur lönd. 

Hvort það er vegna þess að við teljum ávinninginn svo augljósan, eða að kostnaður og umfang sé 

aukaatriði þegar velferð móður og barns er annars vegar, er þó ekki ljóst. 

4.1.3 Fylgikvillar móður 

 

Konur með MGS voru líklegri til að vera með langvinnan háþrýsting fyrir þungun (7,8% og 2%; 

p=0,00001) og vanvirkan skjaldkirtil (5,5% og 2,1%; p=0,005), borið saman við konur í viðmiðunarhópi. 

Þær voru hins vegar ekki líklegri en viðmiðunarhópur til að fá meðgönguháþrýsting eða 

meðgöngueitrun. Rannsóknir sýna að offita (LÞS > 30 kg/m
2
) er einn stærsti áhættuþáttur 

háþrýstings
31

. Konur með MGS voru að meðaltali með hærri LÞS borið saman við konur án MGS (31,9 

± 7,3 og 27,1 ± 6,3; p=2*10
-16

). Þetta gæti því skýrt aukna tíðni háþrýstings meðal kvenna í tilfellahópi. 

Það reyndist ekki vera marktækur munur á tíðni meðgönguháþrýstings, sem er frábrugðið fyrri 

rannsóknum sem hafa sýnt fram á aukna tíðni meðgönguháþrýstings meðal kvenna með MGS
2
. Það 

er einnig athyglisvert að ekki var marktækur munur á tíðni meðgöngueitrunar milli hópanna (6,4% og 

6,7%; p=0,85). Aðrar rannsóknir sýna aukna tíðni meðgöngueitrunar meðal kvenna með MGS, eða allt 

að 15-20%, miðað við 5-7% meðal heilbrigðra kvenna
2
. Sýnt hefur verið fram á að meðferð við MGS 

minnki líkurnar á meðgöngueitrun
5
. Því má draga þá ályktun að konur í tilfellahópi hafi fengið góða 

meðferð við MGS og séu því ekki í meiri áhættu á meðgönguháþrýstingi eða meðgöngueitrun heldur 

en konur í viðmiðunarhópi. 

Engin skýring fannst á því afhverju konur með MGS voru líklegri til að vera með vanvirkan skjaldkirtil, 

borið saman við konur í viðmiðunarhópi. Ein tilgátan er sú að konur með MGS eru flestar í reglulegu  



25 

 

eftirliti hjá innkirtlalækni og því líklegra að þær greinist með vanvirkan skjaldkirtil heldur en konur í 

almennu þýði. Einnig voru nokkrar konur greindar með vanvirkan skjaldkirtil fyrir þungun. Þó eru 

tengslin þarna á milli ekki að fullu þekkt.  

4.1.4 Fylgikvillar nýbura 

 

Nýburar kvenna með MGS voru líklegri til að vera þungburar (7,3% og 3,6%; p=0,012), þurfa 

skammtímaeftirlit á vökudeild (17,4% og 11,1%; p=0,0061), fá nýburagulu (6,7% og 3,3%; p=0,015) og 

blóðsykurfall (3,48% og 0,16%; p=0,00002). Fyrirburafæðing (< 37 vikur) var einnig algengari (7,5% 

og 2,9%; p=0,0011). Ekki var marktækur munur á tíðni axlarklemmu (p = 0,2) og viðbeinsbrota 

(p=0,85). Konur með MGS eru líklegri til að eignast þungbura borið saman við konur án MGS
17

. Því 

voru niðurstöður rannsóknarinnar í samræmi við það sem búist var við. Þá kom einnig í ljós að 

fyrirburafæðing (fæðing < 37 vikur) var algengari í tilfellahópi en í HAPO rannsókninni var sýnt fram á 

tengsl hækkandi blóðsykur móður og aukinnar tíðni fyrirburafæðinga
4
. Tíðni annarra þekktra fylgikvilla 

t.a.m. nýburagulu, blóðsykurfalls nýburans og skammtímaeftirlits á vökudeild var í samræmi við eldri 

rannsóknir. Sýnt hefur verið fram á það að þessir fylgikvillar séu algengari meðal nýbura kvenna með 

MGS borið saman við nýbura kvenna án MGS
2, 4, 16

. Blóðsykurfall nýburans var mikið algengara í 

tilfellahópi borið saman við viðmiðunarhóp. Tólf nýburar kvenna með MGS fengu blóðsykurfall stuttu 

eftir fæðingu borið saman við aðeins einn nýbura í viðmiðunarhópi. Það er því mikilvægt fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk að vera meðvitað um þessa auknu áhættu og mælast til þess við konur með MGS 

að þær velji fæðingarsta þar sem möguleiki er að veita meðferð við blóðsykurfalli nýburans.  

Það reyndist ekki vera marktækur munur á tíðni axlarklemmu, viðbeinsbrota eða Erb‘s lömunar milli 

hópanna tveggja. Þessir fylgikvillar eru fremur sjaldgæfir og því fá tilvik í hvorum hópi fyrir sig. Þó hefur 

verið sýnt fram á aukna tíðni meðal nýbura kvenna með MGS
2
.  

4.1.5 Fæðingarmáti 

 

Fæðing var oftar framkölluð meðal kvenna með MGS (51,6% og 22,7%; p=0.0001) og er það í 

samræmi við klínískar leiðbeiningar um MGS sem mæla með framköllun fæðingar við 40-41 vikur fyrir 

konur með GDMA1 en við 39-40 vikur fyrir konur með GDMA2
7
. Það var ekki aukin tíðni 

fæðingarinngripa meðal kvenna með MGS, þ.e. það var ekki marktækur munur á áhaldafæðingu, 

fæðingu með valkeisaraskurði eða fæðingu með bráðakeisaraskurði. Það er í raun ótrúlega góður 

árangur að konur í tilfellahópi fæddu nær jafn oft eðlilega og konur í viðmiðunarhópi (66,5% og 65,6%; 

p=0,049) og má þar þakka góðri meðferð MGS, meðferðarheldni kvennanna og góðri 

fæðingarlæknisfræði. Rannsóknir hafa sýnt að MGS fylgi aukin tíðni inngripa í fæðingu, bæði er  

fæðing oftar framkölluð og auknar líkur er á fæðingu með keisaraskurði
4, 16

. Í rannsókninni sem var 

gerð hér á landi árin 2007-2008 var marktækt aukin tíðni fæðinga með keisaraskurði meðal kvenna 

með MGS, þá bæði bráða- og valaðgerða (óbirt efni, höf: Ómar S. Gunnarsson, Hildur Harðardóttir og 

Arna Guðmundsdóttir 2011). Þetta verða því að teljast mjög jákvæðar niðurstöður sem hvetja okkur að 

halda áfram á sömu braut.  
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4.2 Styrkleikar rannsóknarinnar 

 

Rannsóknin náði eingöngu til kvenna sem fæddu á Landspítalanum en ekki á öðrum 

sjúkrahúsum og aðgengi að gögnum því gott. Að stærstum hluta var aðeins ein skrá, mæðraskráin, 

notuð við gagnasöfnun og skráning í hana almennt góð. Að auki voru nokkrar sjúkraskrár skoðaðar 

rafrænt þegar þörf var á. Öll gagnasöfnun og skráning var unnin af sama rannsakanda og því gott 

samræmi þar á milli. Rannsóknin náði til 345 kvenna með meðgöngusykursýki og 612 kvenna í 

viðmiðunarhópi, og því er tölfræðilegt afl rannsóknarinnar gott. Að mestu leyti var stuðst við ICD-10 

greiningarnúmer við skráningu fylgikvilla og því lítið svigrúm fyrir huglægt mat eða annað sem gæti 

skekkt gagnaskráninguna. 

4.3 Takmarkanir rannsóknarinnar 

 

Rannsóknin var aftursýn og því ákveðnar takmarkanir varðandi rétta skráningu gagna. Í sumum 

tilvikum vantaði upplýsingar eða skráningu ábótavant. Best hefði verið að hafa 690 konur í 

viðmiðunarhóp en vegna vandkvæða við pörun þá þurfti að taka út þær konur sem hentuðu ekki sem 

viðmið. Þetta voru konur með sykursýki 1 eða 2, konur með meðgöngusykursýki (sem voru þá í 

tilfellahópnum) eða konur sem fæddu tvíbura á tímabilinu. Viðmiðunarhópurinn endaði því í 612 

konum, og þar með minnkaði tölfræðilegt afl rannsóknarninnar. Pörun viðmiða við hvert tilfelli hefði líka 

mátt vera betri. Bæði var parað fyrir aldri móður (+/- 5 ár) og meðgöngulengd (+/- 7 dagar) en þrátt 

fyrir það voru konur í tilfellahóp marktækt eldri og gengu marktækt styttra með börn sín. Auk þess 

hefði verið æskilegt að para fyrir þyngd kvenna við fyrstu skoðun eða LÞS, en það reyndist ekki vera 

möguleiki í þessari rannsókn. 

4.4 Næstu skref 

 

Gagnlegt væri að skoða algengi meðgöngusykursýki á öllu landinu, jafnvel í samstarfi við 

heilsugæslu, því þessi rannsókn náði eingöngu til kvenna sem fæddu á Landspítalanum. Þar sem 

blóðsykurfall nýburans var miklu algengara meðal nýbura kvenna með MGS væri fróðlegt að skoða 

hver blóðsykurgildi móðurinnar í fæðingu eru og hvort einhver tengsl séu þar á milli. Er þörf á betra 

eftirliti með blóðsykri móður í fæðingu, að halda honum á bilinu 4-7 mmól/l til að lækka tíðni 

blóðsykurfalla nýburans? Annað sem áhugavert væri að skoða eru langtímaáhrif MGS á móður og 

barn en í þessari rannsókn voru aðeins skoðaðir skammtíma fylgikvillar. Hver eru langtímaáhrif MGS  

á barnið? Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á aukna tíðni offitu með tilheyrandi háþrýsting og sykursýki 

2 síðar á lífsleiðinni
16, 21, 22

. Það er því mikil þörf á að skoða þessi börn nánar. Einnig væri gagnlegt að 

skoða hversu margar konur í þessari rannsókn fái sykursýki 2 á næstu 10 árum en rannsóknir hafa  

sýnt fram á að allt að 50% kvenna séu komnar með sykursýki 2 eftir 10 ár
25

. Við teljum að niðurstöður 

þessarar rannsóknar nýtist til að bæta skimun og greiningu kvenna með MGS, en eins og áður hefur 
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komið fram þá er mikilvægt að greina og meðhöndla þessar konur til að minnka líkur á alvarlegum 

fylgikvillum.  

4.5 Ályktanir 

 

Algengi MGS í heiminum í dag er frá 1-14%, og fer sú tala m.a eftir algengi sykursýki 2 í sama 

þýði, aldurssamsetningu þýðisins og kynþætti
1, 2

. Algengi MGS á Landspítalanum hefur aukist úr 4,4% 

í 5,2% á tæpum 5 árum en þó er þessi aukning er ekki eins mikil og búist hafði verið við.   

Konur með MGS eru lágvaxnari og þyngri en konur í viðmiðunarhópi og þær eru líklegri til að vera 

með háþrýsting fyrir þungun. Þrátt fyrir að framköllun fæðingar sé tvöfalt algengari meðal kvenna með 

MGS er tíðni inngripa í fæðingu ekki aukin. Enginn marktækur munur var á tíðni áhaldafæðinga né 

fæðinga með keisaraskurði, hvorki bráða- né valaðgerð. Börn kvenna með MGS eru líklegri til að vera 

fyrirburar, þungburar, fá gulu og/eða blóðsykurfall borið saman við börn kvenna í viðmiðunarhópi.  

Ein af hverjum tuttugu þunguðum konum á Landspítalanum greinist með MGS. Er verið að 

sjúkdómsvæða meðgönguna um of? Við teljum svo ekki vera. Það er mjög mikilvægt að greina þessar 

konur snemma og meðhöndla til að minnka líkur á fylgikvillum. Meðferð við MGS virðist vera að skila 

árangri því að tíðni meðgöngueitrunar var ekki aukin, né tíðni inngripa í fæðingu, sem verður að teljast 

skref í rétta átt. Þrátt fyrir góða meðferð við MGS þá eru blóðsykurföll nýburans enn töluvert algengari 

borið saman við almennt þýði og það er eitthvað sem vert er að rannsaka betur.  
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