
 

 

Meðgöngusykursýki á Íslandi 

Áhrif á meðgöngu, móður og barn 

Ómar Sigurvin Gunnarsson 

Ritgerð til meistaragráðu 
Háskóli Íslands 

Læknadeild 
Heilbrigðisvísindasvið 



  

 

Meðgöngusykursýki á Íslandi 
Áhrif á meðgöngu, móður og barn 

Ómar Sigurvin Gunnarsson 

Ritgerð til meistaragráðu í líf- og læknavísindum 

Umsjónarkennari: Hildur Harðardóttir 

Meistaranámsnefnd:  

Hildur Harðardóttir 

Arna Guðmundsdóttir 

Rafn Benediktsson 

 

Læknadeild 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Febrúar 2016 



  

 

 

Gestational Diabetes in Iceland 
Effects on pregnancy, mother and child 

Omar Sigurvin Gunnarsson 

 

Thesis for the degree of Master of Science 

Supervisor: Hildur Hardardottir 

Masters committee:  

Hildur Hardardottir 

Arna Gudmundsdottir 

Rafn Benediktsson 

 

Faculty of Medicine 

School of Health Sciences 

February 2016 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð þessi er til meistaragráðu í líf- og læknavísindum og er óheimilt að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

 

© Ómar Sigurvin Gunnarsson 2015 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, Ísland 2015  



  

 

 



  

3 

Ágrip 

Inngangur 

Tíðni meðgöngusykursýki (MGS) fer hratt vaxandi í hinum vestræna heimi og greinist hjá 3-14% 

þungaðra kvenna. Rannsóknir sýna að hjá konum með MGS er líklegra að fæðing sé framkölluð og að 

fæðing verði með keisaraskurði. Auk þess er algengara að börn þeirra fái fylgikvilla á borð við 

axlaklemmu, fósturköfnun, nýburagulu og blóðsykurfall. Markmið rannsóknarinnar er að kanna tíðni 

MGS og fylgikvilla móður og barna þeirra kvenna sem fengu MGS á Íslandi á árunum 2009-2010.  

Efni og aðferðir 

Rannsóknin náði til allra kvenna sem greindust með meðgöngusykursýki og fæddu einbura á Íslandi á 

tímabilinu 1. janúar 2009 til 31. desember 2010. Fyrir hverja konu sem greindist með 

meðgöngusykursýki voru fundin tvö viðmið í viðmiðahóp. Voru hóparnir paraðir saman eftir 

fæðingardegi barns (+/- 14 dagar), meðgöngulengd (+/- 7 dagar), líkamsþyngarstuðli (LÞS) móður við 

upphaf meðgöngu, aldri móður (+/- 5 ár), kyni barns og hvort móðir var frumbyrja eða fjölbyrja.  

Skráður var aldur móður og kynþáttur, líkamsþyngarstuðull við fyrstu komu í mæðravernd, 

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

fæðingarmáti og fylgikvillar í fæðingu, sem og fylgikvillar nýburans. Fyrir konur í tilfellahópi voru 

skráðar upplýsingar um sykurþolprófið sem leiddi til greiningar MGS og meðferð á meðgöngu. Lýsandi 

tölfræði var notuð til að bera saman hópana og tölfræðileg marktækni miðuð við p<0,05. 

Niðurstöður 

Meðgöngusykursýki greindist á 381 meðgöngu sem jafngildir 4% allra einburafæðinga á Íslandi. Konur 

sem fengu MGS voru þyngri en konur í viðmiðahóp (LÞS 30,6±6,9 samanborið við 28,4±5,3; p<0,01). 

Allar konurnar fengu blóðsykurmæli, næringarráðgjöf og leiðbeiningar um æskilega hreyfingu. Til 

viðbótar fengu 140 konur (37%) metformin og/eða insúlínmeðferð. Konur með MGS voru líklegri til að 

fá meðgönguháþrýsting (11,2% og 6,8%; p=0,01) en ekki var marktækur munur á tíðni 

meðgöngueitrunar. Framköllun fæðingar var algengari hjá konum með MGS (46,7% og 24%; p<0,01) 

og einnig fæðing með keisaraskurði (31,8% á móti 20,1%; p<0,01), bæði val- (15,2% og 8,8%; 

p<0,01) og bráðaaðgerðir (16,5% og 11,3%; p=0,02). Framköllun fæðingar jók ekki tíðni 

bráðakeisaraskurða í hvorugum hópnum. Konur með MGS fæddu oftar þungbura (12,9% og 5,5%; 

p<0,01) og börn þeirra þurftu oftar innlögn á Vökudeild (21% og 15,8%; p=0,03), ásamt því að þau 

fengu oftar blóðsykurfall eftir fæðingu (18,6% og 3,3%; p<0,01). Ekki var marktækur munur á tíðni 

fyrirburafæðinga, andvana fæðinga eða alvarlegra fæðingaráverka á milli hópanna.  

Ályktanir 

MGS greindist á 4% meðganga á Íslandi. Stór hluti (37%) þurfti lyfjameðferð með insúlíni og/eða 

metformin á meðgöngu. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að mæðravernd kvenna með MGS sé 

góð hérlendis enda ekki aukin tíðni meðgöngueitrunar hjá þeim. Framköllun fæðingar og fæðing með 

keisaraskurði er algengari hjá konum með MGS, þær eru líklegri til að eignast þungbura og börn þeirra 

eru líklegri til að fá blóðsykurfall eftir fæðingu. Niðurstöðurnar má nota við mæðravernd kvenna sem 

greinast með MGS og þannig mögulega draga úr fylgikvillum móður og barns.  
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Abstract 

Introduction 

The incidence of gestational diabetes mellitus (GDM) is rising and now complicates 3-14% of 

pregnancies. Studies have shown that induction of labor and delivery by caesarean section is more 

common for women with GDM. Infants of women with GDM are more often large for gestational age 

(LGA) and more likely to suffer from asphyxia, birth trauma, jaundice and hypoglycemia. The aim of 

the study was to measure the incidence of GDM in Iceland and its effect on the pregnancy, delivery 

and the neonate.  

Methods 

Included were all women diagnosed with GDM who gave birth in Iceland from 1.1.2009 to 31.12.2010. 

For every woman with GDM two controls were matched according to: date of birth (+/- 14 days), 

gestational age (+/- 7 days), mother’s body mass index (BMI) at the beginning of pregnancy, maternal 

age (+/- 5 years), sex of the child and whether the mother was a primigravida or multigravida.  

We gathered information on: maternal age, BMI and nationality, pregnancy complications, 

complications during labor and delivery, birth method, neonatal birthweight, birth trauma and neonatal 

complications. For women with GDM we also gathered results from the oral glucose tolerance test and 

treatment during pregnancy and labor.  

Results 

GDM was diagnosed in 381 pregnancies during the study period which corresponds to an incidence of 

4% in Iceland. Women with GDM were heavier than controls (BMI 30,6±6,9 vs 28,4±5,3; p<0,01). All 

women received dietary counceling, home glucose monitoring and information on suitable exercise. 

Additionally, 140 women (37%) required treatment with metformin and/or insulin. Women with GDM 

were more likely to develop gestational hypertension (11,2% vs 6,8%; p=0,01), but not pre-eclampsia. 

Induction of labor was more common for women with GDM (46,7% vs 24%; p<0,01) as well as 

delivery by caesarean sections (31,8% vs 20,1%; p<0,01), both elective (15,2% vs 8,8%; p<0,01) and 

emergency procedures (16,5% vs 11,3%; p=0,02). Induction of labor did not increase the rate of 

emergency caesarean sections in either group. Women with GDM were more likely to deliver LGA 

infants (12,9% vs 5,5%; p<0,01) and the rate of admissions to the neonatal intensive care unit was 

higher (21% vs. 15,8%; p=0,03), as well as the rate of neonatal hypoglycemia (18,6% vs 3,3%; 

p<0,01). The rate of premature births, stillbirths, asphyxia and birth trauma was not significantly higher 

in the GDM group.  

Conclusions 

Gestational diabetes mellitus was diagnosed in 4% of pregnancies in Iceland. GDM treatment is good 

as marked by no increase in the incidence of preeclampsia for women with GDM. A large proportion 

(37%) of women with GDM in Iceland required medical treatment during pregnancy. GDM increased 

the risk of induction af labor and caesarean sections. Infants of mothers with GDM were more often 

LGA and more likely to suffer from neonatal hypoglycemia. The results can be used to improve 

maternity care for women with GDM in Iceland in order to reduce complications for mother and infant.  
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Listi yfir skammstafanir 
ADA = American Diabetes Association; bandarísku sykursýkissamtökin 

BMI = Body Mass Index, líkamsþyngdarstuðull (LÞS) 

CRP = C-reaktíft prótein 

GDMA1 = Gestational Diabetes Mellitus, tegund A1, meðgöngusykursýki meðhöndluð með 

mataræði og hreyfingu 

GDMA2 = Gestational Diabetes Mellitus, tegund A2, meðgöngusykursýki meðhöndluð með insúlíni 

og/eða öðrum sykursýkilyfjum 

HAPO = Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome, fjölþjóðleg rannsókn frá árinu 2008 

HbA1c = hemoglobin A1c; mælikvarði á blóðsykurstjórnun til lengri tíma (langtímablóðsykur) 

IADPSG = International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups 

IL = Interleukin 

LSH = Landspítali – háskólasjúkrahús; Landspítali 

LÞS = Líkamsþyngdarstuðull (kg/m2) 

MGS = Meðgöngusykursýki 

NICE = National Institute for Health and Clinical Excellence 

OGTT = Oral Glucose Tolerance Test; sykurþolpróf 

OR = Odds Ratio; gagnlíkindahlutfall 

PCOS = Polycystic Ovarian Syndrome; fjölblöðrueggjastokkaheilkenni 

RDS = Respiratory Distress Syndrome; glærhimnusjúkdómur nýbura 

SS2 = Sykursýki af tegund 2 

TNF = Tumor Necrosis Factor 

WHO = World Health Organization; Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 
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Skilgreiningar hugtaka 

Meðgöngusykursýki (MGS, e. gestational diabetes, GDM) – skert sykurþol sem 
uppgötvast í fyrsta sinn á meðgöngu. Greint með sykurþolprófi samkvæmt gildandi 
klínískum leiðbeiningum. Flokkað í tvo hópa: GDMA1 og GDMA2. 

Gestational diabetes, type A1 (GDMA1) – meðgöngusykursýki samkvæmt sykurþolprófi þar 
sem mataræðisbreyting og hreyfing duga til að halda blóðsykri í viðunandi horfi. White 
flokkur A1, ICD-10 kóði O24.4. 

Gestational diabetes, type A2 (GDMA2) – meðgöngusykursýki samkvæmt sykurþolprófi þar 
sem þörf er á lyfjameðferð (insúlín og/eða metformin) til að halda blóðsykri í viðunandi 
horfi. White flokkur A2, ICD-10 kóði O24.9. 

Meðgönguháþrýstingur – slagbilsblóðþrýstingur ≥140 mmHg eða hlébilsblóðþrýstingur ≥90 
mmHg við tvær aðskildar mælingar með a.m.k. 4-6 klukkustunda millibili eftir 20. viku 
meðgöngu, án einkenna meðgöngueitrunar. 

Meðgöngueitrun – meðgönguháþrýstingur að viðbættum auknum próteinútskilnaði í þvagi 
(≥++ próteins á skimprófi eða ≥0,3 g/sólarhring samkvæmt magnmælingu) eða 
vísbendingu um álag á eitt eða fleiri líffærakerfi samkvæmt eftirfarandi: nýru (aukinn 
próteinútskilnaður, hækkun á kreatínini í sermi, lítill þvagútskilnaður), lifur (hækkun á 
lifrarensímum, verkur undir hægri rifjaboga), blóðkerfi (lækkun á blóðflögum, rauðkornarof 
með hækkun á LDH, lækkun á haptoglobini), miðtaugakerfi (svæsinn höfuðverkur, 
sjóntruflanir, krampar) eða fóstur (vaxtarseinkun, skert flæði um naflastreng).  

Þungburi – barn sem vegur ≥4500g við fulla meðgöngulengd (37-40 vikur) eða er ≥90 
hundraðshlutamarki (e. centile) fyrir sína meðgöngulengd 

Léttburi – barn sem vegur ≤2500g við fulla meðgöngulengd (37-40 vikur) eða er ≤10 
hundraðshlutamarki fyrir sína meðgöngulengd 

Apgar gildi – einkunn sem gefin er nýburum við einni og fimm mínútum eftir fæðingu og gefur 
ákveðna vísbendingu um ástand við fæðingu. Gefin eru 0, 1 eða 2 stig fyrir hvern 
eftirfarandi fimm þátta: litur húðar, hjartsláttartíðni, viðbrögð, vöðvaspennu og öndunartíðni. 
Hærri gildi eru betri en lægri gildi, hæst er hægt að fá 10 og lægst 0. Apgar undir 7 við 5 
mínútna aldur er vísbending um veikindi barns.  
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1 Inngangur 
Í yfir hundrað ár hefur verið þekkt að sykursýki getur haft skaðleg áhrif á meðgöngu og sér í lagi á 

fóstrið og nýburann (1). Fyrstur til að minnast á sykursýki í þungun var Bennewitz árið 1823 en hann 

taldi sykursýkina vera einkenni sem einungis væri til staðar á meðgöngu en hyrfi eftir meðgöngu (2). 

Síðari rannsóknir um miðja 20. öldina sýndu að konur sem greinast með sykursýki eftir meðgöngu 

hafa oftar haft fylgikvilla á meðgöngu og í fæðingu og leiddi það til frekari rannsókna á blóðsykri 

kvenna á meðgöngu (3, 4). Í framhaldinu þróuðu O’Sullivan og félagar síðan fyrstu skilgreiningarnar á 

sykursýki á meðgöngu upp úr miðri síðustu öld (5).  

Á síðustu áratugum hefur tíðni sykursýki af tegund 2 (SS2) og meðgögusykursýki (MGS) farið 

vaxandi hérlendis, líkt og annars staðar í heiminum og er í dag einn algengasti meðgöngutengdi 

sjúkdómurinn á Vesturlöndunum. Talsverður breytileiki er á tíðni MGS og í eldri rannsóknum var tíðnin 

3-14% og fylgir að nokkru leyti algengi SS2 í sama þýði (6, 7). Í stórri rannsókn í 19 fylkjum 

Bandaríkjanna sást að tíðni MGS jókst um 36-88% frá árinu 2000 til 2010 og var 5,8% árið 2010 (8). 

Helstu áhættuþættir eru ofþyngd og offita móður og hækkandi aldur mæðra (9). Auk þess spila erfðir 

hlutverk en konur af öðrum kynþætti en hvítum eru líklegri til að fá MGS (10-12). Ekki eru til góðar tölur 

um tíðnina á Íslandi en árið 1998 voru 17 konur í eftirliti á göngudeild sykursjúkra vegna MGS sem 

jafngildir 0,5% tíðni (Arna Guðmundsdóttir munnl. uppl., 2003). Á Landspítala - háskólasjúkrahúsi 

(LSH) var tíðni MGS skoðuð árin 2002-3 (óbirt efni, höf: Ína K. Ögmundsdóttir 2004) og 2007-8 (óbirt 

efni, höf: Ómar S. Gunnarsson, Hildur Harðardóttir og Arna Guðmundsdóttir 2011) og sést tíðnin á 

mynd 1. Tíðni MGS á LSH jókst um 50-52% á fimm ára tímabili. Vitað er að meðgöngusykursýki fylgir 

aukin tíðni fylgikvilla fyrir móður, fóstur og nýbura (13-16). Auk þess hafa rannsóknir sýnt fram á 

mikilvægi þess að greina og meðhöndla MGS tímanlega til að draga úr tíðni fylgikvilla (17, 18). 
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Mynd 1. Tíðni meðgöngusykursýki á Landspítala 2002-3 og 2007-8. 

1.1 Meingerð meðgöngusykursýki 
Meðgöngusykursýki er skilgreind sem skert sykurþol sem byrjar eða greinist fyrst á meðgöngu (6, 7, 

19). Meðgangan er nokkurs konar álagspróf fyrir efnaskiptin, þar sem visst óþol myndast fyrir 

kolvetnum (e. carbohydrate-intolerant state) vegna vaxandi insúlínviðnáms á meðgöngu. Almennt 

eykst viðnám gegn insúlíni í vefjum þungaðra kvenna og eykst þörfin á insúlíni út meðgönguna en 

fellur síðan hratt eftir fæðingu (20).  
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Fjölmargir þættir spila þar inn í og er talið að hormón sem fylgjan myndar ásamt þyngdaraukningu 

móður á meðgöngu spili þar stórt hlutverk (21). Insúlínviðnámið nær hámarki á þriðja þriðjungi 

meðgöngu og nær þá svipuðum gildum og hjá einstaklingum með sykursýki af tegund 2. Til að mæta 

auknu insulínviðnámi fara β-frumur í briskirtli móðurinnar að framleiða aukið magn insúlíns en konur 

með MGS framleiða ekki nóg insúlín til að mæta aukinni þörf og hækkar blóðsykurinn því umfram 

eðlileg gildi. Algengast er að þetta gerist á síðari hluta meðgöngunnar en rannsóknir hafa bent til þess 

að konur sem fá MGS séu líklegri til að hafa vanvirkar β-frumur og þar af leiðandi meira insúlínviðnám 

utan meðgöngu heldur en konur sem ekki fá MGS (21).  

Meingerð meðgöngusykursýki er ekki að fullu þekkt og margar spennandi rannsóknir í gangi. 

Catalano og félagar hafa skoðað ýmsar hliðar meðgöngusykursýki og telja þeir að offita og afleiðingar 

offitu séu grunnstoðin í meingerð og afleiðingum meðgöngusykursýki. Hafa þeir sýnt fram á að konur í 

ofþyngd hafa aukið insúlínviðnám fyrir meðgöngu og þola því verr aukninguna í insúlínviðnámi á 

meðgöngunni. Hafa þeir einnig sýnt fram á að fjölmargir fylgikvillar meðgöngusykursýki séu ekki síður 

tengdir fitubúskap móður sem og sykurstjórnun (22, 23).  

1.2 Áhættuþættir meðgöngusykursýki 
Fjölmargir þættir eru taldir auka líkurnar á að kona greinist með meðgöngusykursýki á meðgöngu. 

Samkvæmt klínískum leiðbeiningum um greiningu og skimun MGS hér á landi eru konur skimaðar 

sem hafa áhættuþætti þá sem koma fyrir í eftirfarandi töflu (24):  

Tafla 1. Áhættuþættir meðgöngusykursýki.   

 

Eru áhættuhóparnir að mörgu leyti í samræmi við erlendar leiðbeiningar, t.d. frá 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO), NICE og bandarísku sykursýkissamtökunum (ADA) en 

sums staðar eru allar þungaðar konur skimaðar og annars staðar notuð lægri aldursviðmið (6, 25, 26). 

Ný rannsókn þar sem skoðaðir voru áhættuþættir hjá 1827 konum með MGS og 73.334 konum sem 

ekki fengu GDM benti til þess að skimun samkvæmt áhættuþáttum sé áhrifarík og rannsakendur 

leggja til að gera áhættumat snemma á meðgöngu til að finna konur sem gætu verið með dulda SS2 

og þær sem eru í mikilli hættu á MGS og skima síðan fyrir MGS á 24.-28. viku með sykurþolprófi (27).  
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1.2.1 Offita 
Offita er eitt stærsta heilsufarsvandamál þungaðra kvenna í dag og eykur líkur á hinum ýmsu 

fylgikvillum á meðgöngu (28).  

Tíðni offitu fer hratt vaxandi í hinum vestræna heimi, jafnt erlendis sem hérlendis, og oft verið 

talað um faraldur í því samhengi (29, 30). Í Bandaríkjunum jókst algengi ofþyngdar og offitu kvenna á 

barneignaaldri úr 16,5% á árunum 1976-1980 í 32% á árunum 2003-2004 (29, 31). Árið 2007 var 

áætlað að 23% íslenskra karla og 21% íslenskra kvenna væru of feit. Samhliða þessu jókst tíðni 

sykursýki af tegund 2 en árin 2004-7 voru 6% íslenskra karla og 3% íslenskra kvenna á aldrinum 25-

84 ára með sykursýki af tegund 2 og hafði algengið tvöfaldast hjá körlunum og aukist um 50% hjá 

konunum frá 1967 (30). Offita er einn sterkasti áhættuþátturinn fyrir sykursýki 2 (32).Vitað er að offita 

móður, skilgreind sem LÞS >30 kg/m2, er einnig sterkur áhættuþáttur MGS (11, 33, 34). Árið 2011 kom 

út stór dönsk rannsókn sem náði til 370.000 kvenna sem fæddu á árunum 2004-2010. Af þessum 

konum voru 67,4% í kjörþyngd, 20,9% í ofþyngd (LÞS 25-29,9), 7,7% með offitu (LÞS 30-35) og 4% 

með alvarlega offitu (LÞS>35). Í rannsókninni var sýnt fram á bein tengsl milli líkamsþyngdarstuðuls 

móður og tíðni MGS og voru konur með offitu í rúmlega þrefaldri áhættu á að fá MGS miðað við konur 

í kjörþyngd og konur með alvarlega offitu í ellefufaldri áhættu (35). Nýleg íslensk rannsókn sýndi 

einnig fram á bein tengsl milli líkamsþyngdarstuðuls móður og tíðni MGS en þar sást að konur með 

offitu voru í rúmlega áttfaldri áhættu á að fá meðgöngusykursýki miðað við konur í kjörþyngd. Ekki sást 

áhættuaukning fyrir konur í ofþyngd (LÞS 25-29,9) miðað við konur í kjörþyngd og því er ljóst að offita 

er sterkur áhættuþáttur fyrir MGS (36). Auk þess hefur nýleg rannsókn sýnt fram á að mikil 

þyngdaraukning á meðgöngu, einkum hjá of þungum og of feitum konum, eykur líkurnar á MGS (37). 

Á þetta einkum við ef þyngdaraukningin er óeðlilega mikil á fyrsta þriðjungi meðgöngu. Íslensk 

rannsókn frá 2001 sýndi einnig fram á aukna fylgikvilla á meðgöngu hjá mæðrum sem þyngdust 

óhóflega á meðgöngunni (38). 

Samspil offitu og meðgöngusykursýki er ekki að fullu þekkt og mikið af rannsóknum í gangi. Flestir 

vísindamanna eru þó sammála um að meðgöngusykursýki sé líklegast hluti af sjúkdómsmynd 

efnaskiptaheilkennis (e. metabolic disorder) en því tengist einnig offita, skert sykurþol og sykursýki af 

tegund 2. Til dæmis sést að konur sem eru með fjölblöðrueggjastokkaheilkenni (e. polycystic ovary 

syndrome, PCOS) eru líklegri til að greinast með MGS en þekkt er að þær konur eru með aukið 

insúlínviðnám og oft skert sykurþol fyrir þungun (39). Þónokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á 

tengslum offitu, langvinns bólguástands og þróunar sykursýki og meðgöngusykursýki. Benda 

niðurstöður til þess að offita valdi langvinnu bólguástandi með hækkun á ýmsum bólguprófum, m.a. 

CRP, IL-6, IL-8, TNFα, leptini, adiponectin og stórátfrumum. Meðgangan veldur einnig aukningu á 

CRP, stórátfrumum, hvítum blóðkornum og IL-10 og talið er að samspil þetta geti ýtt undir þróun 

ýmissa fylgikvilla, þ.á.m. meðgöngusykursýki, háþrýstings og meðgöngueitrunar (40, 41). Auk þess 

telja Schmatz og félagar að langtímafylgikvillar séu mun algengari hjá of feitum konum, t.d. eru þær 

líklegri til að fá sykursýki af tegund 2 og langvinnan háþrýsting eftir að greinast með MGS og 

meðgönguháþrýsting samanborið við konur í kjörþyngd sem fá greininguna (41).  
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1.2.2 Aldur og kynþáttur mæðra 
Lengi hefur verið þekkt að tíðni meðgöngusykursýki eykst með hækkandi aldri móður og að mæður af 

öðrum kynþætti en hvítum eru líklegri til að greinast með meðgöngusykursýki (12, 34, 42).  

Í afturskyggnri rannsókn frá 2011 var sýnt fram á að mæður sem voru eldri en 40 ára voru í sjöfaldri 

áhættu á að fá MGS borið saman við mæður yngri en 25 ára og að áhættan jókst eftir 35 ára aldur 

(34). Fyrri rannsóknir hafa einnig bent til þess að mæður eldri en 35 ára séu í aukinni áhættu en að 

áhættan aukist umtalsvert eftir fertugt (42). Stór áströlsk þversniðsrannsókn á tæplega 134.000 konum 

sýndi fram á línulegt samband milli aldurs móður og tíðni MGS og jókst tíðnin frá tvítugu óháð því 

hvort móðirin var frumbyrja eða fjölbyrja (12). Í sömu rannsókn var sýnt fram á sterk tengsl milli 

kynþáttar og MGS en tíðnin hjá asískum konum var 11,5% en 3,7% hjá áströlskum konum. Auk þess 

var tíðnin hjá asísku konunum hærri í öllum aldurshópum og skýr vísbending um að tíðnin hjá öðrum 

kynþáttum en hvítum aukist hraðar með hækkandi aldri móður. Hafa tengsl kynþáttar og MGS verið 

staðfest í fleiri rannsóknum og því skilgreind sem sterkur áhættuþáttur (34).  

1.2.3 Meðgöngusykursýki á fyrri meðgöngum 
Konur sem fá MGS á fyrri meðgöngu eru líklegri en aðrar til að fá MGS á næstu meðgöngu. Í stórri 

rannsókn á þekktum áhættuþáttum var þetta sterkasti einstaki áhættuþátturinn (27).  

Hefur þetta m.a. verið rannsakað í Kaliforníu þar sem skoðaðar voru fyrstu tvær þunganir hjá 

rúmlega 65.000 konum og fyrstu þrjár þunganir hjá 13.000 konum. Konunum var skipt í tvo hópa, 

annars vegar þær sem fengu MGS á fyrri meðgöngu og hins vegar þær sem ekki fengu MGS á fyrri 

meðgöngu. Tíðni MGS á annarri og þriðju meðgöngu var skoðuð og komust rannsakendur að því að 

tíðni MGS á annarri meðgöngu var 41,3% hjá konum með fyrri sögu um MGS en 4,2% hjá öðrum og 

voru líkurnar á að kona fengi MGS aftur þrettánfaldar miðað við konu sem ekki hafði fengið MGS. 

Konur sem fengið höfðu MGS á fyrstu tveimur meðgöngum voru í 26x faldri hættu á að greinast með 

MGS á þriðju meðgöngu miðað við konur sem aldrei höfðu greinst (10). Teh og félagar sýndu einnig 

fram á þessi tengsl en konur í þeirra rannsókn sem fengið höfðu MGS á fyrri meðgöngu voru í 

ellefufaldri hættu á að fá MGS á næstu meðgöngu samanborið við þær konur sem ekki vengu MGS 

(34).  

1.2.4 Erfðir og meðgöngusykursýki 
Það er vel þekkt að fjölskyldusaga um sykursýki af tegund 2 er sterkur áhættuþáttur fyrir MGS og er 

hann missterkur eftir kynþáttum (43-45). Harder og félagar hafa ályktað að SS2 sé sérstaklega sterkur 

áhættuþáttur fyrir MGS hjá konum sem hafa SS2 í móðurætt (46).  

McLellan og félagar skoðuðu erfðaþátt MGS seint á síðustu öld og komust þeir að því að hjá 

stórum hluta hópsins var ekki fjölskyldusaga um skert sykurþol eða SS2 (47). Ályktuðu þeir að því 

væri um fjölgena erfðir að ræða eða umhverfisáhrif sem gætu skýrt þetta. Rannsóknir hafa einnig sýnt 

fram á augljósa tengingu milli SS2 og utangenaerfða og er ekki ólíklegt að slíkt eigi einnig við um 

meðgöngusykursýki en sterk tenging er á milli DNA methýleringar og SS2 (48). Hefur þetta leitt til 

fjölmargra rannsókna á mögulegum erfðaþætti sem orsakað gæti MGS. Vísindamenn hafa einnig 

mikinn áhuga á að hanna greiningarpróf fyrir MGS sem byggir á erfðaþáttum og erfðabreytileika sem 
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notuð gætu verið til snemmgreiningar á MGS (49). Einnig hafa vísindamenn leitt líkur að því að í 

framtíðinni verði hægt að klæðskerasníða sykursýkimeðferð út frá þekktum erfðaþáttum viðkomandi 

einstaklings. Skilningur manna á samspili erfða og umhverfis er sífellt að dýpka og hvernig 

áhættuþættir á borð við offitu og slæmt mataræði leiða frekar til sykursýki hjá einstaklingum sem hafa 

samverkandi erfðaþætti en þeim sem ekki hafa þá (50, 51).  

1.2.5 Aðrir mögulegir áhættuþættir 
Þar sem meingerð meðgöngusykursýki er ekki að fullu þekkt hafa ýmsir rannsakendur skoðað tengsl 

annarra þátta við MGS. Hefur m.a. verið sýnt fram á að konur með lágt D-vítamín í sermi séu líklegri til 

að greinast með MGS (52). Auk þess hefur verið sýnt fram á að konur sem fæðast léttburar eða 

þungburar eru líklegri til að greinast með MGS en konur sem eru í eðlilegri þyngd við fæðingu (53).  

1.3 Fylgikvillar meðgöngusykursýki 
Upp úr miðri 20. öldinni fóru vísindamenn að sjá tengsl milli alvarlegra fósturgalla og fylgikvilla á 

meðgöngu og sykursýki móður. Pederson og félagar unnu markvisst að meðferð og eftirliti þungaðra 

kvenna með sykursýki tegund 1 og leiddi það til Pedersen tilgátunnar (e. Pedersen hypothesis). 

Tilgátan gengur út á það að hár blóðsykur móður sé tengdur blóðsykurhækkun fósturs, sem aftur leiði 

til stækkunar á frumum í briskirtli fósturs og aukinnar seytingar á insúlíni í fósturblóðrás. Veldur þetta 

aukinni nýtingu fósturs á blóðsykri með tilheyrandi auknum vexti fósturs og fylgikvillum þessu tengdu 

(54). Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á alvarlega fylgikvilla sykursýki á meðgöngu (55, 56). Síðar fóru 

menn að beina sjónum sínum einnig að konum með sykursýki af tegund 2 og meðgöngusykursýki. 

Pedersen og félagar unnu nær eingöngu með konur í kjörþyngd með sykursýki af tegund 1 en nú hafa 

vísindamenn í auknum mæli skoðað fleiri samverkandi þætti sem valdið geta fylgikvillunum, aðra en 

háan blóðsykur (22).  

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

heldur einnig fyrir fóstrið og nýburann. Hafa rannsóknir sýnt fram á að fylgikvillarnir geti verið 

skammvinnir og langvinnir. Skammvinnir fylgikvillar móður eru m.a. háþrýstingur, meðgöngueitrun og 

auknar líkur á fæðingu með keisaraskurði. Skammvinnir fylgikvillar fósturs og nýbura eru m.a. ofvöxtur 

(e. macrosomia), gula og blóðsykurfall á nýburaskeið og fæðingaráverkar. Rannsóknir hafa einng bent 

til þess að móðir og barn séu líklegri til að þjást af offitu, háþrýstingi og sykursýki af tegund 2 síðar á 

lífsleiðinni.  

1.3.1 Skammvinnir fylgikvillar meðgöngusykursýki 
Hod og félagar rannsökuðu skammtímaáhrif meðgöngusykursýki á fóstur og nýbura í byrjun tíunda 

áratugarins og sýndu fram á aukna tíðni alvarlegra fylgikvilla á borð við ofvöxt, blóðsykurfall, hátt 

bilírúbín og lágt kalsíum í blóði nýbura, ásamt meðfæddum fósturgöllum hjá konum með MGS (57). 

Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á aukna tíðni meðgöngueitrunar hjá mæðrum með MGS (42). Auk 

þess hefur verið  sýnt fram á aukna tíðni þungbura og fæðingaráverka hjá börnum mæðra með MGS 

(42, 58).  
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Tíðni þungburafæðinga er aukin meðal kvenna með MGS. Þetta sýndi nýleg rannsókn He og 

félaga en samkvæmt rannsókninni voru 20-30% barna mæðra með MGS þungburar (59). Sýndu þeir 

einnig fram á að MGS er sjálfstæður áhættuþáttur fyrir þungburafæðingu. Það er þekkt að offita móður 

fyrir meðgöngu er einnig áhættuþáttur fyrir þungburafæðingu. Margir af skammtímafylgikvillum barna 

mæðra með MGS tengjast ofvexti þeirra og fylgikvillum tengdum ofvextinum. Niðurstöður einnar 

rannsóknar sýndu að 30% kvenna með offitu fæddu þungbura borið saman við 11% kvenna í 

kjörþyngd (60). Íslensk rannsókn sem skoðaði afdrif mjög þungra barna (fæðingarþyngd ≥ 5000g) 

sýndi fram á auknar líkur á axlaklemmu, Erb’s lömun, viðbeinsbroti og fæðingu með 

bráðakeisaraskurði, borið saman við börn í eðlilegri fæðingarþyngd (61).  

Árið 2008 birtist HAPO-rannsóknin (e. Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome study) en 

niðurstöður hennar sýndu með afgerandi hætti fram á tengsl blóðsykurs og alvarlegra fylgikvilla (15). 

Rannsóknin var tvíblind, framsýn hendingavalsrannsókn þar sem notast var við 75g sykurþolpróf við 

24.-32. viku meðgöngu. Niðurstöður sykurþolprófsins voru blindaðar, nema konan greindist með 

sykursýki samkvæmt þáverandi greiningarskilmerkjum (fastandi blóðsykur ≥5,8 mmóL/L eða 2ja klst 

gildi ≥11,1 mmóL/L) en þá fékk hún viðeigandi meðferð og var útilokuð frá rannsókninni. Sýndi 

rannsóknin fram á samfellt línulegt samband milli allra blóðsykurgilda sykurþolprófsins, þ.e. fastandi, 

eftir eina og tvær klukkstundir og tíðni fylgikvilla og náði það samband niður í gildi sem töldust eðlileg 

samkvæmt þáverandi greiningarskilmerkjum MGS. Aukin tíðni var á þungburafæðingum, fæðingum 

frumbyrju með keisaraskurði, blóðsykurfalli nýbura og hækkuðu C-peptíði í naflastrengsblóði (C-peptíð 

er óbeinn mælikvarði á insúlínmagn í blóði nýbura en auðveldara að mæla en hefðbundin insúlíngildi). 

Einnig voru auknar líkur á fæðingu fyrirbura (<37 vikna meðgöngulengd), axlaklemmu, nýburagulu og 

meðgöngueitrunar móður (15).  

1.3.2 Langvinnir fylgikvillar meðgöngusykursýki 
Rannsóknir fyrri tíma lögðu megináherslu á skammvinna fylgikvilla meðgöngusykursýki en nýlegar 

rannsóknir hafa bent til þess að greining meðgöngusykursýki hafi töluverð áhrif á framtíðarheilsufar 

móður og barns.  

Meðgöngusykursýki er talin vera sterkur áhættuþáttur fyrir þróun sykursýki af tegund 2 (SS2) hjá 

móður og samkvæmt samantektarrannsókn á tæplega 700.000 konum eru þær konur sem hafa fengið 

MGS í sjöfaldri áhættu á að fá sykursýki 2, miðað við þær sem ekki hafa fengið MGS (62). Stór 

samantektarrannsókn þar sem tíðnin var könnuð 6 vikum til 28 árum eftir greiningu MGS sýndi fram á 

að allt að 70% kvenna sem greinast með MGS greinist síðar með sykursýki af tegund 2 (63). Benti 

rannsóknin til þess að flestar greindust innan 10 ára frá meðgöngu og hafa Danir fundið út að 50% 

kvenna séu komnar með sykursýki 2 innan 10 ára (64, 65). Nýleg íslensk rannsókn sem náði til 54 

kvenna sem greinst höfðu með MGS sýndi að 5,7% voru komnar með SS2 5-10 árum eftir meðgöngu 

og voru hinar líklegri til að hafa skert sykurþol eftir meðgöngu en konur í samanburðarhópi (66). Þær 

konur sem eru í mestri hættu á þróun SS2 eru konur sem hafa eftirtalda áhættuþætti: greinast 

snemma í meðgöngu (undir 24 vikum), hafa skert sykurþol fyrir þungun, eru með BMI ≥30 fyrir 

þungun, hafa fjölskyldusögu um sykursýki, eru af öðrum kynþætti en hvítum, þurfa insúlín á meðgöngu 
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(GDMA2) og þær sem þyngjast mikið eftir meðgöngu (67, 68). Þarf að fylgjast sérstaklega vel með 

þeim konum eftir meðgöngu. 

Barn móður sem greinst hefur með meðgöngusykursýki er líklegra til að þjást af offitu og SS2 síðar 

á ævinni en börn mæðra sem ekki hafa haft MGS (69-72). Auk þess benda niðurstöður Hillier og 

félaga til þess að líkurnar aukist með hækkandi blóðsykurgildum móður á sykurþolprófi og þá 

sérstaklega tengt hærri fastandi blóðsykri móður (70).  

Fóstur sem útsett er fyrir háum blóðsykri móður er með aukna fitusöfnun á meðgöngu, einkum 

aukna kviðfitu og samkvæmt nýlegum rannsóknum þróar fóstrið með sér aukið insúlínviðnám á meðan 

á meðgöngunni stendur sem fylgir því alla ævi og eykur líkurnar á að barnið fái efnaheilkenni 

umtalsvert. Er áhættan sérstaklega aukin ef móðirin hefur einnig offitu (23, 69, 73).  

1.4 Greining meðgöngusykursýki 
Almennt hefur ekki verið samstaða um greiningarskilmerki og tegund skimunar fyrir MGS á heimsvísu. 

Fyrstu greiningarskilmerkin komu frá O’Sullivan og félögum og voru þá valin til að finna þær konur sem 

væru í aukinni hættu á að greinast með sykursýki síðar á ævinni en tóku ekki mið af skaðlegum 

áhrifum meðgöngusykursýki á meðgöngu og fóstrið (5). Rannsókn Sermer og félaga frá 1995 sýndi 

fram á auknar líkur á meðgöngueitrun, ofvexti fósturs og fæðingu með keisaraskurði við hækkandi 

blóðsykur móður á sykurþolprófi en ekki náðist að sýna fram á ákveðin gildi þar sem áhættan ykist 

marktækt (74).  

HAPO rannsóknin markaði ákveðin straumhvörf þar sem hún sýndi fram á samfellt línulegt 

samband milli blóðsykurgilda móður á öllum stigum sykurþolprófs og afdrifa móður og barns (e. 

perinatal outcomes), þó að gildin uppfylltu ekki þáverandi greiningarskilmerki (15). Við úrvinnslu á 

niðurstöðum þeirrar rannsóknar birti alþjóðlegur samráðshópur fimmtíu vísindamanna með 

sérþekkingu á sviðinu, International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups 

(IADPSG), fyrstu greiningarskilmerki MGS þar sem blóðsykurgildin eru reiknuð út frá auknum líkum á 

fylgikvillum fyrir fóstrið og nýburann (75). Ákveðið var að notast við gagnlíkindahlutfall og miðað við 

1,75 sem þýddi að konur sem höfðu þau blóðsykurgildi eða hærri voru í a.m.k. 75% meiri hættu á 

fylgikvillum þeim sem skoðaðir voru í HAPO rannsókninni. Var talið að þannig mætti finna konur sem 

væru í töluverðri hættu á fylgikvillum án þess að greina of margar konur í lítilli hættu (76).  

Bent hefur verið á nauðsyn þess að ná samstöðu um skimun og greiningarskilmerki til að tryggja 

sem besta útkomu fyrir móður og barn, ásamt því að auðvelda rannsóknarvinnu og samanburð á 

sjúklingahópum á heimsvísu (77, 78). Mælir WHO nú með því að fylgja tillögum IADPSG varðandi 

skimun og greiningu á MGS (75, 77). Helsti ótti vísindamanna við að taka upp ný greiningarskilmerki 

hefur tengst því að tíðnin gæti aukist umtalsvert við það og hefur verið bent á að tíðnin miðað við 

IADPSG gildin geti leitt til þess að 9,3-27,5% kvenna greinist með MGS (79, 80).  

Á Íslandi voru gefnar út klínískar leiðbeiningar í febrúar 2012 þar sem stuðst er við leiðbeiningar 

IADPSG (24). Mælt er með skimun fyrir MGS hjá konum með áhættuþætti (sjá töflu 1). Við fyrstu komu 

í mæðravernd er skimað fyrir SS2 og MGS með mælingu á fastandi blóðsykri (sjá mynd 2). Ef fastandi 

blóðsykur er eðlilegur í fyrstu komu er mælt með skimun með 75g sykurþolprófi við 24.-28. viku 

meðgöngu (sjá mynd 3). 
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Mynd 2. Skimun fyrir MGS og SS2 í fyrstu komu í mæðravernd hjá konum með áhættuþætti.  

*Áhætta fyrir móður og barn við greiningu MGS svo snemma er að mörgu leyti sambærileg við 

þunganir kvenna með sykursýki af tegund 1. 

**Greiningu þarf að staðfesta með annarri blóðsykurmælingu. HbA1c er mælt ef fastandi 

blóðsykur er <7 mmól/L í annarri mælingu. Sykursýki 2 er til staðar ef HbA1c ≥6,5%. 

 

 

Mynd 3. Sykurþolpróf við 24-28. viku meðgöngu hjá konum með áhættuþætti 

**Greiningu þarf að staðfesta með annarri blóðsykurmælingu. HbA1c er mælt ef fastandi 

blóðsykur er <7 mmól/L í annarri mælingu. Sykursýki 2 er til staðar ef HbA1c ≥6,5%. 
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1.5 Flokkun meðgöngusykursýki 
Konum sem fá meðgöngusykursýki er skipt í tvo flokka eftir meðferð. Í öðrum hópnum eru konur sem 

þurfa mataræðisbreytingu og hreyfingu en ekki lyfjameðferð á meðgöngu og fá þær greininguna 

meðgöngusykursýki af tegund 1 (gestational diabetes, type A1; GDMA1). Í hinum hópnum eru konur 

sem auk mataræðisbreytinga og hreyfingar þurfa lyfjameðferð (sykursýkislyf í töfluformi og/eða insúlín) 

og fá þær greininguna meðgöngusykursýki af tegund 2 (gestational diabetes, type A2; GDMA2). 

1.6 Meðferð við meðgöngusykursýki 
Tilgangur meðferðar við meðgöngusykursýki er að halda blóðsykri móður sem næst eðlilegum gildum 

og minnka þannig líkur á fylgikvillum fyrir móður og fóstur (24). Næringarráðgjöf og gott mataræði eru 

grundvöllur meðferðar hjá konum með MGS. Æskilegt er að allar konur sem greinast með MGS hitti 

næringarráðgjafa a.m.k. einu sinni á meðgöngu. 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á ótvíræð áhrif þess að meðhöndla MGS og fækka þannig 

fylgikvillum fyrir móður, fóstur og nýburann (17, 18, 81). Árið 2005 kom út grein eftir Crowther og 

félaga sem gerðu framvirka hendingarvalsrannsókn á 1000 konum með MGS (17). Skiptu þau 

hópnum í tvennt við 24.-34. viku meðgöngu og fékk íhlutunarhópurinn ráðleggingar um mataræði, 

reglulegar mælingar á blóðsykri og insúlínmeðferð ef þurfti en viðmiðahópurinn hefðbundna 

mæðravernd. Líkur á alvarlegum fylgikvillum, þ.e. dauða barns, axlarklemmu, beinbroti eða 

taugalömun voru lægri meðal nýbura kvenna í íhlutunarhópi (1% á móti 4%). Nýburar kvenna í 

íhlutunarhópi voru líklegri til að leggjast inn á nýburagjörgæsludeild og framköllun fæðingar var 

algengari í íhlutunarhópi en rannsakendur töldu líklegt að það væri vegna aukins eftirlits á meðgöngu 

og eftir fæðingu. Sama ár kom út afturskyggn bandarísk rannsókn á 2775 konum þar sem skoðaðar 

voru útkomur úr meðgöngum 555 kvenna sem greindust með MGS eftir 37. viku meðgöngu og fengu 

enga meðferð og bornar saman við 1110 konur með MGS sem fengu meðferð og 1110 konur sem 

ekki höfðu MGS (81). Sýndi sú rannsókn fram á augljósa aukningu á fylgikvillum hjá nýburum kvenna 

með ómeðhöndlaða MGS en reiknuð var samsett fylgikvillatíðni (e. composite adverse outcome) fyrir 

hópana og var hún 59% fyrir hópinn sem ekki fékk meðferð, 18% fyrir hópinn sem fékk meðferð og 

11% fyrir þær sem ekki höfðu meðgöngusykursýki. Rannsakendur bentu á að tiltölulega há tíðni 

fylgikvilla í hópi þeirra sem ekki höfðu meðgöngusykursýki mætti rekja m.a. til þess að 20% kvenna á 

svæðinu fengu enga mæðravernd. Árið 2009 kom út önnur framvirk hendingarvalsrannsókn þar sem 

skoðaðar voru útkomur úr meðgöngum 1000 kvenna sem höfðu væga MGS, þ.e. konur sem höfðu 

óeðlilegt gildi á sykurþolprófi en fastandi blóðsykur <5,3 mmól/L. Niðurstöður úr þeirri rannsókn bentu 

til þess að meðferð drægi úr líkum á ofvexti fósturs, axlarklemmu, fæðingu með keisaraskurði, 

meðgönguháþrýstingi og meðgöngueitrun (18). Hefur þetta einnig verið skoðað með stórri yfirlits grein 

þar sem skoðaðar voru allar rannsóknir á meðferð við MGS (82). Leiddi sú yfirferð í ljós að hjá konum 

sem fengu meðferð við MGS voru 35% minni líkur á meðgöngueitrun en hjá konum sem fengu 

hefðbundna mæðravernd. Framköllun fæðingar var 33% líklegri hjá konum með MGS samanborið við 

síðarnefnda hópinn. Þegar skoðaðir voru alvarlegir fylgikvillar barns (fósturdauði, axlarklemma, 

beinbrot og taugalömun) sást að 68% minni líkur voru á að börn kvenna sem fengu sérhæfða 

mæðravernd fengju þessa fylgikvilla og fæðingarþyngd barna í hópnum var lægri.  
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1.6.1 Mataræði og hreyfing 
Í nýlegri íslenskri rannsókn á 168 konum sást greinilega að heilbrigt og fjölbreytt mataræði minnkaði 

líkurnar á að kona fengi meðgöngusykursýki (83). Hornsteinn meðferðar við meðgöngusykursýki er 

einnig ráðleggingar um lífstílsbreytingar, í formi bætts mataræðis og aukinnar hreyfingar, enda hafa 

jákvæð áhrif þess á blóðsykurgildi kvenna með MGS verið þekkt í a.m.k. 25 ár (84).  

Æskileg þyngdaraukning og orkuinntaka á meðgöngu er metin út frá þyngd konu fyrir meðgöngu. 

Mælt er með neyslu á hollri og næringarríkri fæðu með lágum sykurstuðli (e. low glycemic index) en 

sýnt hefur verið fram á að þannig má draga úr líkum á fæðingu þungbura og minnka líkur á að þurfa 

insúlínmeðferð á meðgöngu (85-87). Mælt er með að 40-50% orkuinntöku séu í formi kolvetna, 

aðallega trefjaríkra kolvetna. Mælt er með að stilla morgunmat í hóf og borða stærri máltíðir síðar á 

deginum vegna þess að insúlínviðnám er hæst á morgnana (24, 88). Almennt er mælt með 3 

máltíðum og 2-4 millibitum. Sumir vísindamenn hafa bent á að nauðsynlegt sé að kanna hvort aðrir 

þættir, t.d. þríglýseríð og fitusýrur, geti haft áhrif á útkomu meðgöngu og hvort þörf sé á að breyta 

mataræðisleiðbeiningum til kvenna með MGS (89, 90). 

Sýnt hefur verið fram á að hreyfing getur einnig bætt blóðsykurstjórnunina og er mælt með 

reglubundinni léttri hreyfingu, t.d. sundi eða göngu, í a.m.k. 30 mínútur daglega (91, 92). Í íslenskri 

rannsókn frá 2004 var gerður samanburður á blóðsykurstjórnun og heilsutengdum lífsgæðum kvenna 

með MGS sem stunduðu reglubundna hreyfingu og konum með MGS sem ekki stunduðu slíka 

hreyfingu (93). Rannsóknin var smá í sniðum en bentu niðurstöðurnar til þess að blóðsykurstjórnunin 

væri betri og lífsgæði almennt aukin hjá konunum sem stunduðu reglubundna þjálfun.  

1.6.2 Lyfjameðferð á meðgöngu 
Greinist kona með MGS fær hún blóðsykurmæli og mælir blóðsykur fjórum sinnum á dag; fastandi og 

einni klukkustund eftir morgunverð, hádegisverð og kvöldverð. Tímasetning mælingar miðast við 

upphaf máltíðar. Markgildin eru fastandi blóðsykur <5,9 mmól/L og <7,8 mmól/L klukkustund eftir 

máltíð . Í Bretlandi hefur verið miðað við fastandi blóðsykurgildi <5,3 mmól/L, <7,8 mmól/L klukkustund 

eftir máltíð og <6,4 mmól/L tveimur klukkustundum eftir máltið og er slíkt einnig gert í nýjum 

leiðbeiningum NICE (9). Er talið að við þessi gildi sé hættan á fylgikvillum nálægt því sem hún er fyrir 

konur sem ekki hafa MGS (88). Kjos og félagar hafa lagt til að blóðsykurgildin séu einstaklingsbundin 

og ákveðin eftir ummáli kviðar fóstursins á ómskoðun (e. abdominal circumference) en sú aðferð hefur 

ekki verið gagnreynd eða tekin í almenna notkun (90).  

Eftir 1-2 vikur af mælingum hittir kona heimilislækni og/eða ljósmóður sem fer yfir mælingarnar. 

Séu meira en 15% mælinga yfir mörkum er ráðlögð meðferð með sykursýkilyfjum, ýmist í töfluformi 

eða með insúlíni (24). Á Íslandi hefur insúlín verið mest notað við blóðsykurstjórnun á meðgöngu hjá 

öllum konum með sykursýki, einnig þeim sem hafa meðgöngusykursýki (94, 95). Nauðsynlegt er að 

klæðskerasníða insúlínmeðferð eftir blóðsykurgildum úr heimamælingum hjá hverri konu fyrir sig og er 

mismunandi hvort konur þurfa langverkandi eða skammverkandi insúlín eða bæði til að halda 

blóðsykurgildum innan ásættanlegra marka án tíðra blóðsykurfalla. Áður var ákveðinn ótti við að nota 

insúlín á borð við insúlín glargín (sérlyfjaheiti: Lantus) en góð rannsókn frá 2007 sýndi að það er 

öruggt og verkar jafn vel og eldri gerðir insúlíns sem áður voru notaðar (96).  
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Sýnt hefur verið fram á að insúlínþörf eykst þegar líða tekur á meðgönguna og getur aukist um 

50% á 20.-32. viku (88). Hjá konum með MGS er nauðsynlegt að fylgjast vel með blóðsykri í fæðingu 

og halda gildum milli 4-7 mmól/L í fæðingunni til að draga úr líkum á blóðsykurfall nýburans eftir 

fæðingu (9, 24, 97). Hjá flestum konum sem ekki hafa notað insúlín á meðgöngu eða þar sem 

sólarhringsskammtur er <48 einingar er ekki þörf á insúlínmeðferð í fæðingu. Nauðsynlegt er að mæla 

blóðsykurgildi á 1-2 klukkustunda fresti og meðhöndla með hraðvirku insúlíni ef blóðsykur er >7 

mmól/L. Sé sólarhringsskammtur ≥48 einingar er mælt með glúkósa-insúlíndreypi í fæðingu 

samkvæmt verklagsreglum kvennadeildar og er dreypið stöðvað eftir fæðinguna (24).  

Læknar höfðu áður talsverðar áhyggjur af meðferð með sykursýkilyfjum á töfluformi og byggðu það 

m.a. á tveimur litlum greinum sem birtust á tíunda áratug síðustu aldar sem þóttu benda til mögulegra 

fósturskaðandi áhrifa af slíkri meðferð (98, 99). Upp úr aldamótum var farið að horfa frekar til 

töflumeðferðar og m.a. var sýnt fram á að hægt væri að nota glyburide með öruggum hætti á 

meðgöngu (100, 101). Á það hefur verið bent að glyburide notkuninni fylgi þó fleiri fylgikvillar fyrir 

nýburann (102). Glyburide er ekki á markaði hérlendis. Á síðustu árum hafa æ fleiri rannsóknir sýnt 

fram á að hægt er að nota metformin með öruggum hætti fyrir konur með MGS og að notkun þess 

dregur marktækt úr líkum á alvarlegum fylgikvillum og óæskilegum útkomum meðganga og fæðinga 

kvenna með MGS (103-108). Auk þess benda rannsóknir til þess að konur á metformini þyngist 

marktækt minna á meðgöngu en konur á insúlíni (103, 106). Í rannsóknum Rowan og Ijas þurftu 32-

46% kvennanna á metformin einnig samhliða insúlínmeðferð á meðgöngunni og voru þær konur sem 

þurftu insúlín þyngri, með hærri fastandi blóðsykur og þurftu lyfjameðferð fyrr á meðgöngu en þær 

konur sem nægði að taka eingöngu metformin (106, 108). Hérlendis hafa læknar í auknum mæli notað 

metformin sem fyrstu lyfjameðferð við MGS og bætt síðan við insúlínmeðferð ef þörf krefur.  

1.7 Eftirfylgd kvenna sem greinst hafa með meðgöngusykursýki 
Eins og áður hefur komið fram greinast allt að 70% kvenna sem fengið hafa MGS með SS2 síðar á 

ævinni (63, 64, 109). Vitað er að allt að 30-40% þeirra kvenna sem greinast með SS2 eru komnar með 

smáæða- eða stóræðaskaða við greiningu og er því til mikils að vinna að koma í veg fyrir eða seinka 

sjúkdómsganginum (110, 111). Auk þess er mikilvægt að greina skert sykurþol og/eða sykursýki eftir 

fæðingu eins fljótt og hægt er  

Ekki er full samstaða á heimsvísu um það hvernig eftirliti kvenna sem greinst hafa með MGS skuli 

háttað né hversu lengi ber að fylgja þeim eftir. Fjöldi kvenna sem mættu í eftirlit í Kaliforíu jókst úr 21% 

árið 1995 í 54% árið 2006 en þar fara um 45% kvenna ekki í neitt eftirlit með blóðsykri eftir að 

meðgöngu lýkur (112). Líklegra er að konur sem hafa verið með vægari tegund meðgöngusykursýki 

mæti í eftirlit og því er jafnvel talið líklegt að tíðni SS2 eftir MGS sé enn hærri (113).  

McClean og félagar mæla með því að eftirfylgd sé framkvæmd með sykurþolprófi, þar sem 

mælingar á fastandi blóðsykri nægi ekki til að greina allar þær konur sem komnar eru með SS2, 

sérstaklega í þýði þar sem mikil áhætta er á sykursýki af tegund 2 (114).  

Í íslenskri rannsókn á konum fimm og tíu árum eftir greiningu MGS kom fram að 38% kvenna sem 

greinst höfðu með MGS höfðu farið í eftirlit eftir að meðgöngu lauk (66). Tæplega 6% höfðu þegar 

greinst með SS2. Konur sem greinst höfðu með MGS voru bæði með hærri fastandi blóðsykur og 
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langtímablóðsykur (HbA1c) en konur sem ekki höfðu fengið MGS. Þær voru einnig marktækt líklegri til 

að uppfylla greiningarskilmerki fyrir skert sykurþol (fastandi blóðsykur ≥5,6 mmól/L) en konur sem ekki 

höfðu fengið MGS (35,4% á móti 6,9%; p=0,005; OR 7,4 (1,57-35)).  

Klínískar leiðbeiningar mæla með skimun fyrir sykursýki 2 tveimur til fjórum mánuðum eftir fæðingu, 

einkum hjá konum sem hafa þurft háa insúlínskammta á meðgöngu (≥24 ein/dag). Þá er rétt að árétta 

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

Ráðlegt er að fylgjast með blóðsykri á 1-3 ára fresti, í samráði við heimilislækni en það er í samræmi 

við leiðbeiningar Landlæknis (24). Samkvæmt rannsókn Ogonowski og félaga ráðleggja þeir eftirlit 

ævilangt (115).  

Pirkola og félagar skoðuðu konur 20 árum eftir fæðingu til að kanna áhrif offitu og MGS á tíðni SS2 

og háþrýstings og komust að því að offita var sterkur áhættuþáttur en mun sterkari ef konur höfðu 

einnig fengið MGS (116). Ratner og félagar sýndu fram á að með lífstílsbreytingum og í sumum 

tilfellum metformin meðferð mátti draga úr tíðni SS2 um 50% og seinka sjúkdómnum hjá enn fleiri 

konum (117).  

Í grein Hunt og félaga velta höfundar fyrir sér hvort konur átti sig á tengingu MGS og SS2 og hvort 

heilbrigðisstarfsmenn kunni nógu vel skil á henni (113). Hefur það einnig sýnt sig í rannsókn sem 

byggði á viðtölum við konur sem greinst höfðu með MGS að þær áttuðu sig ekki á tengingunni við SS2 

síðar á lífsleiðinni (118). Í sömu rannsókn var sýnt fram á það að með réttri fræðslu og hvatningu voru 

konurnar sem greinst höfðu með MGS mjög móttækilegar fyrir lífstílsbreytingum eftir fæðingu. Töldu 

konurnar mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk legði áherslu á sterka tengingu MGS við fylgikvilla síðar á 

lífsleiðinni, fyrir móður og barn, ásamt möguleikanum á að koma í veg fyrir eða seinka þeim 

fylgikvillum með lífstílsbreytingum og góðu eftirliti.  
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2 Markmið 
Markmið rannsóknar er að kanna tíðni meðgöngusykursýki á Íslandi á tímabilinu 1. janúar 2009 – 31. 

desember 2010 og bera niðurstöður saman við fyrri, óbirtar íslenskar rannsóknir ásamt erlendum 

rannsóknum.  

Markmið rannsóknarinnar er auk þess að kanna tíðni fylgikvilla kvenna sem greinast með MGS og 

bera saman við konur í viðmiðahóp sem ekki eru með MGS en með sömu bakgrunnsbreytur. 

Rannsóknin tekur til fylgikvilla á meðgöngu, í fæðingu og á nýburaskeiði.  

Vonast er til þess að rannsóknin geti nýst til að efla mæðravernd kvenna með meðgöngusykursýki 

á Íslandi og þannig draga úr tíðni alvarlegra fylgikvilla sem fylgja meðgöngusykursýki, bæði fyrir móður 

og barn.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Tegund og tímabil rannsóknar 
Rannsóknin er afturskyggn tilfella-viðmiðarannsókn (e. retrospective case-control study) þar sem 

skoðaðar voru allar einburafæðingar á Íslandi á tímabilinu 1. janúar 2009 til 31. desember 2010. 

3.2 Rannsóknarþýði 

3.2.1 Tilfellahópur 
Í tilfellahópi voru allar þær konur sem greindust með meðgöngusykursýki samkvæmt sykurþolprófi og 

fæddu einbura á Íslandi á rannsóknartímabilinu. Á sykurþolprófi var miðað við fastandi blóðsykur ≥6,1 

mmól/L í háræðablóði eða ≥7,0 mmól/L í sermi og ≥7,8 mmól/L tveimur klukkustundum eftir gjöf 75g af 

glúkósa blandað í vatn, samkvæmt klínískum leiðbeiningum sem þá voru í gildi (119).  

3.2.2 Viðmiðahópur 
Fyrir hverja konu sem greindist með meðgöngusykursýki voru fundnar tvær konur í viðmiðahóp. Voru 

hóparnir paraðir saman samkvæmt eftirfarandi bakgrunnsbreytum: fæðingardegi barns (+/- 14 dagar), 

meðgöngulengd (+/- 7 dagar), aldri móður (+/- 5 ár), kyni barns og hvort móðir var frumbyrja eða 

fjölbyrja. Parað var saman eftir líkamsþyngarstuðli móður við upphaf meðgöngu (+/- 2 kg/m2) þegar 

hægt var en annars voru valin þau viðmið sem komust næst líkamsþyngdarstuðli móður í tilfellahópi.  

3.3 Rannsóknargögn 
Kennitölulisti yfir tilfelli og viðmið fékkst frá tölvudeild Landspítala – háskólasjúkrahúss (LSH).  

Fyrir báða hópa voru skráðar eftirfarandi bakgrunnsupplýsingar: aldur, kynþáttur, hæð, þyngd 

og líkamsþyngarstuðull móður í fyrstu mæðraskoðun og fjöldi fyrri fæðinga. Einnig voru eftirfarandi 

fylgikvillar hjá móður á meðgöngu skráðir: háþrýstingur, meðgönguháþrýstingur og meðgöngueitrun 

(ICD-10 kóðar O10, O11, O13 og O14). Fæðingarmáti var skráður; framköllun fæðingar (ICD-10 kóði 

83.8), eðlileg fæðing fullbura (ICD-10 kóðar O80.0, O80.1 og O80.8), áhaldafæðing (ICD-10 kóðar 

O81.0-O81.5), fæðing með valkeisaraskurði (ICD-10 kóði O82.0) eða bráðakeisaraskurði (ICD-10 

kóðar O82.1 og O82.2), auk þess sem skráð var hvort um spangarrifu (ICD-10 kóðar O70.0 - O70.4) 

væri að ræða. Skráð var meðgöngulengd við fæðingu samkvæmt 12 vikna sónar, kyn barns og 

fæðingarþyngd og sérstaklega skráð ef nýburi flokkaðist sem þungburi eða léttburi. Fylgikvillar í 

fæðingu sem skráðir voru: fósturköfnun (e. asphyxia; ICD-10 kóði O68 og P21), axlarklemma (ICD-10 

kóði O66.0), viðbeinsbrot (ICD-10 kóði P13.4), Erb’s lömun (ICD-10 kóði P14), glærhimnusjúkdómur 

(e. Respiratory distress syndrome; RDS) nýbura (ICD-10 kóði P22) og andvana fæðing. Afdrif 

nýburans sem skráð voru: Apgar gildi eftir 1 og 5 mínútur auk Apgar gildis eftir 10 mínútur ef það var til 

staðar, innlögn á Vökudeild, nýburagula (ICD-10 kóðar P58 og P59), blóðsykurfall nýbura (ICD-10 kóði 

P70) og lægsta mælda blóðsykurgildi.  

Auk framangreindra upplýsinga voru skráðar í gagnagrunninn frekari upplýsingar um mæður í 

tilfellahópi: dagsetning og meðgöngulengd við sykurþolpróf, niðurstöður sykurþolprófs og tegund 

meðferðar á meðgöngu, þ.e. hreyfing og mataræði, insúlín og/eða metformin.  
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3.4 Úrvinnsla gagna 
Notast var við Excel og tölfræðiforritið SAS við tölfræðilega úrvinnslu. Öll gögn voru skráð í 

gagnagrunn í Excel. Lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics) var notuð til að bera saman hópana og 

miðast tölfræðileg marktækni við p<0,05. p gildi eru gefin upp með tveimur aukastöfum. Meðaltöl hópa 

voru borin saman með tvíhliða t-prófum, kí-kvaðrat próf var notað til að meta mun milli hópa fyrir 

flokkaðar breytur. Við útreikninga á gagnlíkindahlutfalli (e. Odds Ratio; OR) var notast við lógistíska 

aðhvarfsgreiningu með 95% öryggismörkum (e. confidence interval). Leiðrétt var fyrir aldri, 

líkamsþyngdarstuðli og kynþætti móður og gefið upp sem leiðrétt gagnlíkindahlutfall með 95% 

öryggismörkum. Í þeim tilvikum þar sem ekki var mögulegt að reikna gagnlíkindahlutfall, vegna 

smæðar hópsins, var skráð e.m. sem stendur fyrir ekki mögulegt.  

3.5 Leyfisveitingar 
Rannsóknin hlaut leyfi Landlæknis (1111082/5.6.1/gkg), Vísindasiðanefndar (VSNb2011110004/03.7), 

Persónuverndar (2012010080AT/-- og 2012010080HGK/--) og framkvæmdastjóra lækninga á 

Landspítala (tilv. 16). Afrit af leyfum eru undir efnisgreininni „Fylgiskjöl“.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Bakgrunnsbreytur tilfella- og viðmiðahóps 
Í tilfellahópi voru 381 kona og i viðmiðahópi 762 konur. Samanburð á hópunum má sjá í töflu 2.  

Konur í tilfellahópi höfðu hærri líkamsþyngarstuðul en konur í viðmiðahópi. Þær voru einnig líklegri 

til að vera af öðrum kynþætti en hvítum, hafa háþrýsting og vanstarfsemi í skjaldkirtli fyrir þungun. Ekki 

var marktækur munur á aldri hópanna eða hlutfalli fjölbyrja í hópunum. Á sama tíma í almennu þýði á 

Íslandi var hlutfall fjölbyrja 60% og því eru fjölbyrjur í okkar rannsókn fleiri en í almennu þýði (p<0,01) 

(120).  

Tafla 2. Bakgrunnsbreytur tilfella- og viðmiðahóps 

Gefinn er upp fjöldi (n) og í sviga hlutfall af hópnum í prósentum, nema annað sé tekið fram.  

Bakgrunnsbreytur rannsóknarhópa 

Breyta Viðmið (n=762) Tilfelli (n=381) p gildi 

Aldur (ár) 31,5±5,1 32,1±5,5 0,07 

Kynþáttur 

Hvítur 737 (96,7) 337 (88,5) <0,01 

Asískur 16 (2,1) 35 (9,2) <0,01 

S-Amerískur 6 (0,8) 5 (1,3) 0,52 

Svartur 3 (0,4) 4 (1) 0,23 

LÞS (kg/m2) 28,4±5,3 30,6±6,9 <0,01 

Fjölbyrja 520 (68,2) 263 (69,0) 0,84 

Langvinnur háþrýstingur 25 (3,3) 26 (6,8) 0,01 

Vanstarfsemi skjaldkirtils 14 (1,8) 18 (4,7) 0,01 

 

4.2 Tíðni meðgöngusykursýki 
Samkvæmt gögnum Fæðingaskráningarinnar fæddust 9484 einburar á Íslandi á árunum 2009-2010, 

þar af 6653 á Landspítala (121, 122). Samkvæmt þessari rannsókn voru 381 kona með 

meðgöngusykursýki sem jafngildir 4% einburafæðinga á landinu. Flestar konur með MGS fæða á LSH 

eða 343 talsins (90% tilfellahópsins) og er því tíðni MGS þar 5,2% á tímabilinu. Í tilfellahópi fæða 

81,4% á LSH og er munurinn marktækur (p<0,01).  
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4.3 Fylgikvillar mæðra á meðgöngu 
Eins og sést í töflu 3 voru konur sem greindust með meðgöngusykursýki marktækt líklegri til að fá 

háþrýsting á meðgöngunni. Enginn munur reyndist vera á tíðni meðgöngueitrunar.  

Tafla 3. Samanburður á fylgikvillum mæðra í tilfella- og viðmiðahópi.  

Tölur tákna fjölda (n) og innan sviga hlutfall af stærð viðeigandi hóps í prósentum.   

Fylgikvillar móður á meðgöngu 

Breyta Viðmið 
(n=762) 

Tilfelli 
(n=381) p gildi OR  

(95% CI) 
Leiðrétt OR  

(95% CI) 
Meðgönguháþrýstingur 52 (6,8) 43 (11,2) 0,01 1,74 (1,14-2,66) 1,82 (1,17-2,85) 

Meðgöngueitrun 37 (4,8) 18 (4,7) 1,00 1,03 (0,56-1,95) 0,78 (0,42-1,43) 

4.4 Fæðingarmáti 
Samanburður á fæðingarmáta kemur fram í töflu 4. Framköllun fæðingar var martækt algengari í 

tilfellahópi og er munurinn enn meiri (55,8% á móti 26,5%) ef dregnar eru frá þær konur sem fæddu 

með valkeisaraskurði. Konur með MGS voru ólíklegri til að fæða eðlilega um leggöng en tíðni fæðinga 

með áhöldum reyndist sambærileg milli hópanna.  

Tafla 4. Samanburður á fæðingarmáta kvenna í tilfella- og viðmiðahópi.  

Tölur tákna fjölda (n) og innan sviga er hlutfall af stærð viðeigandi hóps í prósentum.   

Fæðingarmáti 

Breyta Viðmið 
(n=762) 

Tilfelli 
(n=381) p gildi OR  

(95% CI) 
Leiðrétt OR  

(95% CI) 
Framköllun fæðingar 183 (24,0) 178 (46,7) <0,01 3,50 (2,63-4,68) 1,70 (1,36-2,26) 

Eðlileg fæðing 574 (75,3) 237 (62,2) <0,01 0,54 (0,41-0,71) 0,59 (0,45-0,78) 

Fæðing með áhöldum 35 (4,6) 23 (6,0) 0,32 1,33 (0,74-2,36) 1,32 (0,74-2,34) 

Fæðing með keisaraskurði 153 (20,1) 121 (31,8) <0,01 1,85 (1,39-2,47) 1,66 (1,23-2,22) 

Þar af valaðgerð 67 (8,8) 58 (15,2) <0,01 1,86 (1,25-2,76) 1,63 (1,09-2,42) 

Þar af bráðaaðgerð 86 (11,3) 63 (16,5) 0,02 1,56 (1,08-2,24) 1,44 (0,99-2,07) 

Skoðað var fyrir báða hópa hvort munur væri á tíðni bráðakeisaraskurða hjá konum þar sem fæðing 

var framkölluð og þar sem sótt hófst sjálfkrafa. Fyrir tilfellahópinn var tíðni fæðinga með 

bráðakeisaraskurði 18,5% þegar fæðing var framköllum en 18,4% þegar sótt hófst sjálfkrafa (p=1). 

Fyrir viðmiðahópinn eru tölurnar 14,2% og 11,2% (p=0,29).  

4.5 Afdrif barna 

4.5.1 Samanburður á tilfella- og viðmiðahópi 
Meðgöngulengd var styttri hjá tilfellahópi en viðmiðahópi (273±11 dagar og 275±11 dagar; p=0,01). 

Enginn marktækur munur var á tíðni fyrirburafæðinga á milli hópanna.  Meðaltal fæðingarþyngdar hjá 
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hópunum var sambærilegt (3605±596g og 3572±551g; p=0,37) en marktækt líklegra var að kona með 

MGS fæddi þungbura. Ekki var marktækur munur á tíðni léttbura milli hópanna. Fleiri börn mæðra í 

tilfellahópi þurftu innlögn á Vökudeild en ekki var munur á meðallegutíma barnanna (154±283 

klukkustundir samanborið við 95±210 klukkustundir; p=0,10).  

Tafla 5. Samanburður á meðgöngulengd, fæðingarþyngd og tíðni innlagnar  á Vökudeild. 

Tölur eru fjöldi (n) og innan sviga er hlutfall af viðeigandi hópi í prósentum. 

Samanburður á meðgöngulengd, fæðingarþyngd og innlögn á Vökudeild 

Breyta Viðmið 
(n=762) 

Tilfelli 
(n=381) p gildi OR  

(95% CI) 
Leiðrétt OR  

(95% CI) 
Fyrirburar, fæðing <37 vikum 48 (6,3) 23 (6,0) 0,90. 0,96 (0,55-1,63) 0,99 (0,58-1,68) 

Þungburi 42 (5,5) 49 (12,9) <0,01 2,53 (1,60-4,00) 2,57 (1,63-4,04) 

Léttburi 10 (1,3) 3 (0,8) 0,56 0,60 (0,10-2,34) 0,46 (0,12-1,85) 

Innlögn á Vökudeild 120 (15,8) 80 (21) 0,03 1,42 (1,02-1,97) 1,26 (0,91-1,76) 

4.5.2 Fylgikvillar nýburans 
Samanburður á fylgikvillum barns á nýburaskeiði sést í töflu 6. Börn kvenna með MGS eru marktækt 

líklegri til að fá blóðsykurfall eftir fæðingu heldur en börn kvenna í viðmiðahópi. Ekki reyndist 

marktækur munur á tíðni nýburagulu, glærhimnusjúkdóms nýbura (e. respiratory distress syndrome, 

RDS), axlaklemmu, viðbeinsbrota, fósturköfnunar eða andvana fæðinga. Ekki var heldur marktækur 

munur milli hópanna á fjölda barna með <7 í Apgar við 5 mínútur.  

Tafla 6. Fylgikvillar nýburans.  

Tölur eru fjöldi (n) og innan sviga sést hlutfall af viðeigandi hópi í prósentum.  

Fylgikvillar nýburans 

Breyta Viðmið 
(n=762) 

Tilfelli 
(n=381) p gildi OR  

(95% CI) 
Leiðrétt OR  

(95% CI) 
Blóðsykurfall (<2,0 mmól/L) 25 (3,3) 71 (18,6) <0,01 6,75 (4,12-11,32) 6,62 (4,03-10,87) 

Nýburagula 75 (9,8) 43 (11,3) 0,47 1,17 (0,76-1,76) 1,25 (0,82-1,89) 

Glærhimnusjúkdómur 23 (3) 9 (2,4) 0,57 0,78 (0,31-1,77) 0,89 (0,40-1,99) 

Apgar <7 við 5 mínútur 16 (2,1) 6 (1,6) 0,65 0,75 (0,24-2,03) 0,59 (0,22-1,59) 

Axlaklemma 5 (0,7) 1 (0,3) 0,67 0,40 (0,01-3,58) 0,52 (0,06-4,64) 

Viðbeinsbrot 4 (0,5) 2 (0,5) 1,00 1,00 (0,09-7,01) 0,58 (0,09-3,74) 

Fósturköfnun 8 (1) 5 (1,3) 0,77 1,25 (0,32-4,38) 0,85 (0,26-2,79) 

Andvana fæðing 0 1 (0,3) 0,33 e.m. e.m. 
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4.6 Samanburður á útkomum eftir tegund meðgöngusykursýki 
Alls voru 241 kona með GDMA1 og 140 með GDMA2. Konur sem fengu GDMA2 voru líklegri til að 

vera eldri og þyngri en þær sem fengu GDMA1. Auk þess var líklegra að þær hefðu háþrýsting fyrir 

þungun eins og kemur fram í töflu 7. Konur sem höfðu GDMA2 voru líklegri til að hafa fjölskyldusögu 

um sykursýki í fyrsta ættlið en þær sem höfðu GDMA1 (36% á móti 25,2%; p=0,03).  

Tafla 7. Bakgrunnsbreytur kvenna eftir tegund meðgöngusykursýki.   

Gefinn er upp fjöldi (n) og í sviga hlutfall af hópnum í prósentum, nema annað sé tekið fram 

Bakgrunnsbreytur rannsóknarhópsins eftir tegund MGS 

Breyta GDMA1 (n=241) GDMA2 (n=140) p gildi 

Aldur (ár) 31,3±5,4 33,5±5,3 <0,01 

Kynþáttur hvítur 206 (85,1) 131 (94,2) 0,01 

LÞS (kg/m2) 29,7±6,7 32,4±6,7 <0,01 

Langvinnur háþrýstingur 10 (4,1) 16 (11,5) 0,01 

4.6.1 Niðurstöður sykurþolprófs 
Allar konurnar í tilfellahópi fóru í sykurþolpróf en fyrir fjórar konur (1%) var einungis fastandi gildi mælt, 

þar sem slíkt var nóg til greiningar.  

Eins og sést í töflu 8 voru konur sem fengu GDMA2 með marktækt hærri gildi fastandi blóðsykurs 

en þær sem fengu GDMA1. Línuleg aðhvarfsgreining sýndi að konur með GDMA1 höfðu að meðaltali 

0,57±0,07 mmól/L (95% öryggismörk 0,43-0,72 mmól/L) lægri fastandi blóðsykur en konur sem fengu 

GDMA2. Konur sem fengu GDMA2 greindust að jafnaði með MGS fyrr á meðgöngunni (175±48 dagar 

samanborið við 200±37 daga; p<0,01).  

Tafla 8. Niðurstöður sykurþolprófs hjá konum með meðgöngusykursýki.   

Öll gildi í töflunni eru mmól/L  

Niðurstöður sykurþolprófs 

Mæling GDMA1 (n=241) GDMA2 (n=140) p gildi 

Fastandi blóðsykur 4,7±0,5 5,4±0,9 <0,01 

Blóðsykur við 60 mínútur 8,8±1,4 10±1,6 0,07 

Blóðsykur við 120 mínútur 8,8±0,9 9±1,6 0,37 

4.6.2 Meðferð meðgöngusykursýki 
Eins og sést á mynd 4 var meirihluti kvennanna með meðgöngusykursýki af tegund 1 (GDMA1) og 

þurfti ekki á lyfjameðferð að halda (63%). Alls þurftu 140 konur (37%) á lyfjameðferð að halda og því 

með meðgöngusykursýki af tegund 2 (GDMA2). Alls fengu 4% kvennanna metformin en þær voru allar 

á metformini fyrir þungun vegna ófrjósemi og fjölblöðrueggjastokkaheilkennis. Þurfti helmingur þeirra 
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einnig á insúlínmeðferð að halda. Alls fengu 134 konur insúlín á meðgöngu (35%). 

Sólarhringsskammtur insúlíns var að meðaltali 40±44 einingar (lægsta gildi 1 ein/sólarhring og hæsta 

300 ein/sólarhring). Alls fengu 54 konur insúlínmeðferð í fæðingu en það jafngildir 40% þeirra sem 

höfðu fengið insúlín á meðgöngunni. 

Mataræði(og(
hreyfing
63%

Metformin
2%

Metformin(og(
insúlín
2%

Insúlín
33%

Insúlín
35%

Meðferð&MGS&(n=381)

 

Mynd 4. Tegund meðferðar hjá konum sem greindust með MGS. 

4.6.3 Fylgikvillar mæðra eftir tegund meðgöngusykursýki 
Ekki reyndist marktækur munur á tíðni meðgönguháþrýstings milli kvenna sem fengu GDMA1 og 

GDMA2 (9,5% á móti 14,3%; p=0,18). Auk þess reyndist ekki vera marktækur munur á tíðni 

meðgöngueitrunar milli hópanna (3,7% og 6,5%; p=0,32).  

4.6.4 Fæðingarmáti kvenna með meðgöngusykursýki 
Fæðing var marktækt oftar framkölluð hjá konum með GDMA2 og hélst sá munur þegar búið var að 

taka tillit til kvenna sem fæddu með valkeisaraskurði. Í töflu 9 sést samanburður á fæðingarmáta.  

Tafla 9. Samanburður á fæðingarmáta kvenna eftir tegund meðgöngusykursýki.  

Tölur tákna fjölda (n) og innan sviga hlutfall af stærð viðeigandi hóps í prósentum.   

Fæðingarmáti 

Breyta GDMA1 
(n=241) 

GDMA2 
(n=140) p gildi OR  

(95% CI) 
Leiðrétt OR  

(95% CI) 
Framköllun fæðingar 99 (48) 79 (71) <0,01 2,72 (1,62-4,61) 2,29 (1,37-3,82) 

Eðlileg fæðing 161 (66,5) 76 (54,7) 0,03 0,61 (0,39-0,95) 0,58 (0,37-0,92) 

Fæðing með áhöldum 16 (6,6) 7 (5) 0,66 0,75 (0,25-1,99) 0,91 (0,34-2,44) 

Fæðing með keisaraskurði 65 (26,8) 56 (40,3) 0,01 1,84 (1,15-2,93) 1,73 (1,08-2,77) 

Þar af með valaðgerð 33 (13,6) 25 (18) 0,30 1,39 (0,75-2,54) 0,77 (0,42-1,40) 

Þar af með bráðaaðgerð 32 (13,2) 31 (22,3) 0,02 1,88 (1,05-3,37) 1,79 (1,01-3,19) 
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4.6.5 Afdrif barna eftir tegund meðgöngusykursýki 
Meðgöngulengd kvenna með GDMA1 var lengri en þeirra með GDMA2 (275±10 dagar samanborið við 

270±11; p<0,01). Ekki reyndist munur á fæðingarþyngd milli hópanna (3637±565g og 3549±643g; 

p=0,17) og ekki marktækur munur á tíðni þung- eða léttbura. Í töflu 10 sést nánari samanburður á 

börnunum. Fleiri börn kvenna með GDMA2 þurftu innlögn á Vökudeild en ekki var marktækur munur á 

legutíma þar (p=0,75).   

Tafla 10. Samanburður á nýburum kvenna eftir tegund meðgöngusykursýki. 

Tölur eru fjöldi (n) og innan sviga er hlutfall af viðeigandi hópi í prósentum. 

Samanburður á meðgöngulengd, fæðingarþyngd og innlögn á Vökudeild 

Breyta GDMA1 
(n=241) 

GDMA2 
(n=140) p gildi OR  

(95% CI) 
Leiðrétt OR  

(95% CI) 
Fyrirburar, fæðing <37 vikum 11 (4,5) 12 (8,6) 0,12 1,98 (0,78-5,11) 1,87 (0,76-4,59) 

Þungburi 27 (11,2) 22 (15,8) 0,21 1,50 (0,77-2,86) 1,51 (0,80-2,86) 

Léttburi 3 (1,2) 0 0,30 e.m. e.m. 

Innlögn á Vökudeild 36 (14,9) 44 (31,7) <0,01 2,65 (1,55-4,53) 2,66 (1,55-4,57) 

 

Eins og sést í töflu 11 voru börn kvenna með GDMA2 líklegri til að fá blóðsykurfall og nýburagulu en 

börn kvenna með GDMA1. Ekki reyndist marktækur munur á tíðni annarra fylgikvilla.  

Tafla 11. Samanburður á fylgikvillum nýbura eftir tegund meðgöngusykursýki.  

Tölur eru fjöldi (n) og innan sviga sést hlutfall af viðeigandi hópi í prósentum.  

Fylgikvillar nýburans 

Breyta GDMA1 
(n=241) 

GDMA2 
(n=140) p gildi OR  

(95% CI) 
Leiðrétt OR  

(95% CI) 
Blóðsykurfall (<2,0 mmól/L) 30 (12,4) 41 (29,5) <0,01 2,96 (1,69-5,20) 2,8 (1,61-4,88) 

Nýburagula 21 (8,7) 22 (15,8) 0,04 1,98 (0,99-3,95) 2,03 (1,04-3,98) 

Glærhimnusjúkdómur  7 (2,9) 2 (1,4) 0,50 0,59 (0,05-2,63) 0,55 (0,11-2,83) 

Apgar <7 við 5 mínútur 4 (1,7) 2 (1,4) 1,00 0,87 (0,08-6,15) 0,76 (0,13-4,55) 

Axlaklemma 0 1 (0,7) 0,36 e.m. e.m. 

Viðbeinsbrot 1 (0,4) 1 (0,7) 1,00 e.m. e.m. 

Fósturköfnun 3 (1,2) 2 (1,4) 1,00 1,16 (0,10-10,27) 1,04 (0,15-7,09) 

Andvana fæðing 1 (0,4) 0 1,00 e.m. e.m. 
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5 Umræða 

5.1 Tíðni meðgöngusykursýki á Íslandi 
Samkvæmt okkar rannsókn er tíðni meðgöngusykursýki á Íslandi 4% allra fæðinga. Hefur tíðnin á 

landsvísu ekki verið könnuð áður. Nýlegar erlendar tölur benda til þess að tíðnin hérlendis sé lægri en 

erlendis, þar sem hún hefur verið talin 4,6% í rannsóknum frá Kanada og Bretlandi, 4,8% í 

rannsóknum frá Ástralíu og Tyrklandi og 5,8% í stórri bandarískri rannsókn (8, 12, 44, 123, 124). Mun 

hærri tölur hafa einnig sést, allt frá 6,9% í rannsókn frá Pakistan til 27% í indverskri og kanadískri 

rannsókn (43, 79, 125). Eins og Carolan og félagar benda á fer tíðnin að miklu leyti eftir samsetningu 

þýðisins en hvítar konur eru í minnstri áhættu allra að fá meðgöngusykursýki (12). Samræmist það 

okkar rannsókn þar sem marktækt færri konur í tilfellahópi eru hvítar. Rannsóknin sýndi greinilega að 

konur af asískum uppruna voru í aukinni hættu á MGS og er það í samræmi við aðrar rannsóknir (12, 

34, 45). 

Þar sem ekki eru til eldri tölur frá Íslandi varðandi tíðni meðgöngusykursýki á landsvísu er fróðlegt 

að skoða tölur frá Landspítala. Eins og áður hefur verið minnst á var tíðnin 2,4% af einburafæðingum 

á LSH árið 2002, 3,6% árið 2007 og komin í 5,3% árið 2010 eins og sést á mynd 5. Hefur tíðni MGS á 

Landspítala því aukist um 120% á 8 árum. Er það talsvert meiri aukning en sýnt hefur verið fram á í 

bandarískri rannsókn sem skoðaði tíðnina á árunum 2000-2010 en þá hafði tíðnin aukist um 36-88% á 

10 árum (8). Á sama tíma hefur hlutfall fæðinga á LSH af heildarfjölda fæðinga á Íslandi haldist 

stöðugt og er um 70% (122). Ekki er hægt að fullyrða hvort hlutfallsaukningin á MGS á Landspítala 

endurspegli allt landið, þar sem ákveðin valskekkja kemur fram í því að konum með MGS er ráðlagt að 

fæða á fæðingarstað A, B eða C skv. klínískum leiðbeiningum (24). Í rannsókn okkar fæddu marktækt 

fleiri konur með MGS á LSH samanborið við viðmiðahópinn. Auk þess eru greiningarskilmerkin ekki 

þau sömu á tímabilinu sem getur útskýrt hluta aukningarinnar. Samkvæmt annarri rannsókn sem 

rannsakendur komu að virðist tíðnin hafa náð ákveðnu jafnvægi, þar sem hún mælist 5,2% árið 2012-

2014, þrátt fyrir ný greiningarskilmerki (126).  
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Mynd 5. Tíðni meðgöngusykursýki á Landspítala 2002-2010. 
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5.2 Meðferð meðgöngusykursýki 
Í rannsókninni voru 63% kvenna sem þurftu eingöngu mataræðisbreytingu og hreyfingu til 

blóðsykurstjórnunar en 37% fengu lyfjameðferð. Íslensk rannsókn árið 2007-8 sýndi að 39% kvenna 

fengu insúlínmeðferð á meðgöngu (óbirt efni, höf: Ómar S. Gunnarsson, Hildur Harðardóttir og Arna 

Guðmundsdóttir 2011). Nýleg hérlend rannsókn sýndi að hlutfall þeirra sem fengu insúlínmeðferð árin 

2012-2014 var 34% (126). Eru þessar tölur allar umtalsvert hærri en erlendar tölur en t.d. þurftu 8% í 

bandarískri rannsókn, 10% í indverskri rannsókn og 20% í ástralskri rannsókn insúlínmeðferð. Í 

sumum rannsóknunum var insúlínmeðferð hafin við lægri blóðsykurgildi en við miðum við hérlendis 

(17, 18, 125). Ekki er ljóst út frá þessari rannsókn af hverju þessi munur stafar en það má velta því 

fyrir sér hvort leiðbeiningar um mataræðisbreytingar og aukna hreyfingu skili sér ekki að fullu til 

kvennanna eða hvort ekki sé farið eftir þeim leiðbeiningum. Auk þess getur verið að aðgengi og 

kostnaður við lyfjameðferð, ásamt góðu aðgengi að sérhæfðri mæðravernd hérlendis spili þar inn í.  

Fáar rannsóknir hafa kannað viðhorf kvenna til greiningarinnar en tvær rannsóknir benda til þess 

að umtalsverður hópur kvenna eigi erfitt með að sætta sig við greininguna og geri sér ekki grein fyrir 

þýðingunni sem MGS getur haft fyrir meðgönguna og til frambúðar (127, 128). Rannsókn á samtölum 

við konur sem greinst höfðu með MGS benti til að konurnar vildu gjarnan fá betri útskýringar og 

fræðslu frá heilbrigðisstarfsfólki varðandi áhættur og fylgikvilla tengda MGS (118).  

5.3 Fylgikvillar meðgöngusykursýki 

5.3.1 Fylgikvillar mæðra á meðgöngu 
Konur sem fengu MGS voru líklegri til að hafa langvinnan háþrýsting fyrir þungun en konur í 

viðmiðahópi. Vitað er að offita er einn stærsti áhættuþáttur háþrýstings (36, 129). Konur í tilfellahópi 

voru þyngri og eldri en konur í viðmiðahópi sem gæti skýrt hærri tíðni langvinns háþrýstings hjá þeim.  

Fleiri konur með MGS fengu meðgönguháþrýsting og er það í samræmi við erlenda rannsókn (88). 

Munurinn hélst eftir að leiðrétt var fyrir aldri, LÞS og kynþætti móður. Það sem var áhugavert í 

rannsókn okkar var að enginn munur reyndist á tíðni meðgöngueitrunar milli hópanna og var tíðnin um 

5%. Tíðnin í viðmiðahópi var þó talsvert hærri en fyrri rannsóknir hafa sýnt (123). Erlendar rannsóknir 

hafa sýnt fram á talsvert (allt að 90%) aukna tíðni meðgöngueitrunar hjá konum með MGS (88, 123). 

Stórar erlendar rannsóknir hafa sýnt að hægt er að dragar úr tíðni meðgöngueitrunar með góðri 

meðferð við MGS (17, 18). Því má draga þá ályktun að meðferðin sem konurnar fengu við MGS 

hérlendis hafi verið góð og skilað þeim árangri að draga úr tíðni meðgöngueitrunar hjá þeim.  

5.3.2 Fylgikvillar nýbura 
Nýburar kvenna með MGS voru líklegri til að vera þungburar og þurfa innlögn á Vökudeild. Á 

tímabilinu lögðust um 15% barna sem fæddust á Íslandi inn í eftirlit eða innlögn á Vökudeild (Þórður 

Þórkelsson, skrifl. uppl., 2015). Konur með MGS eru líklegri til að eignast þungbura og líklegra að börn 

þeirra leggist inn á nýburagjörgæsludeildir og því voru niðurstöðurnar í samræmi við það sem búist 

hafði verið við (59, 125). Ekki var munur á tíðni fyrirburafæðinga milli tilfella- og viðmiðahóps. Tíðni 

fyrirburafæðinga í almennu þýði á tímabilinu var 5,8% þannig hóparnir eru ekki frábrugðnir almennu 

þýði (121, 122).  
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Nýburar mæðra með MGS voru í marktækt aukinni hættu á að fá blóðsykurfall (skilgreint sem 

blóðsykur <2,0 mmól/L) eftir fæðingu en nýburar mæðra sem ekki höfðu MGS. Það sem skekkir þá 

niðurstöðu er að ekki voru allir nýburar mæðra sem ekki voru með MGS mældir, enda er slíkt ekki 

venjan. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á aukna tíðni blóðsykursfall hjá nýburum mæðra með MGS 

og því er niðurstaðan í samræmi við það (15, 88, 125). Ekki var safnað upplýsingum um blóðsykurgildi 

móður í fæðingu, en 40% þeirra sem fengu insúlín á meðgöngu fengu einnig insúlín í fæðingu. 

Æskilegt er að halda blóðsykri móður milli 4-7 mmól/L í fæðingunni, til að draga úr tíðni blóðsykurfalls 

hjá nýbura (88). Áhugavert var að ekki var munur á tíðni nýburagulu, glærhimnusjúkdóms, 

axlarklemmu, viðbeinsbrota, fósturköfnunar eða andvana fæðinga hjá tilfellahópi en erlendar 

rannsóknir hafa sýnt fram á það (15, 88, 125). Eins og bent hefur verið á dregur meðferð við MGS úr 

tíðni fylgikvilla og því hægt að álykta að hjá þessum hópi hafi meðferðin verið áhrifarík (17, 18).  

5.3.3 Fæðingarmáti 
Fæðing var marktækt oftar framkölluð og meðgöngulend var styttri hjá konum með MGS og er það í 

fullu samræmi við klínískar leiðbeiningar þar sem mælt er með framköllun fæðingar við 40.-41. viku 

meðgöngu hjá konum með GDMA1 og við 39.-40. viku meðgöngu hjá konum með GDMA2 (24).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á aukna tíðni framköllunar fæðinga og fæðinga með keisaraskurði hjá 

konum með MGS (15, 125). Sú var einnig raunin í okkar rannsókn en minni líkur voru á því að kona 

með MGS fæddi eðlilega um leggöng og meiri líkur á að hún fæddi með keisaraskurði en konur í 

viðmiðahópi. Það sem var jákvætt er að framköllun fæðingar virtist ekki leiða til fleiri 

bráðakeisaraskurða og hlutfall fæðinga með bráðakeisaraskurði og valkeisaraskurði hjá konum með 

MGS var nokkuð jafnt. Bendir þetta tvennt til þess að vel sé farið yfir ábendingar fyrir framköllun 

fæðingar og fæðingar með valkeisaraskurði hérlendis.   

5.4 Samanburður eftir tegund meðgöngusykursýki 
Konur sem fengu GDMA2 voru eldri, þyngri og oftar með fjölskyldusögu um sykursýki en þær sem 

fengu GDMA1. Þær voru einnig með hærri fastandi blóðsykur á blóðsykurprófi og greindust fyrr á 

meðgöngunni og eru þannig líklegri til að hafa dulda SS2 fyrir meðgöngu.  

Ekki var marktækur munur á tíðni meðgönguháþrýstings eða meðgöngueitrunar eftir tegund MGS 

og bendir það til þess að meðferðin hafi verið góð. Líklegra var að fæðing væri framkölluð hjá konum 

með GDMA2 og að fæðing væri með bráðakeisaraskurði. Skýrist þetta mögulega af því að mælt er 

með framköllun fæðingar fyrr hjá konum með GDMA2 en þeim sem hafa GDMA1 (24). Hlutfallið milli 

valkeisaraskurða og bráðakeisaraskurða var jafnt í báðum hópum sem bendir til þess að ákvarðanir 

um framköllun fæðingar og fæðingar með valkeisaraskurði sé byggð á vönduðu klínísku mati.  

Meðgöngulengd var styttri hjá konum með GDMA2 sem er í samræmi við klínískar leiðbeiningar 

(24). Ekki var munur á fæðingarþyngd og ekki var munur á tíðni þung- eða léttbura milli hópanna. 

Algengara var að börn kvenna með GDMA2 þyrftu innlögn á Vökudeild en það útskýrist líklegast að 

hluta af valskekkju. Tíðni blóðsykurfalla nýbura og nýburagulu var hærri hjá börnum mæðra sem fengu 

lyfjameðferð á meðgöngu. 
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5.5 Offita sem samverkandi þáttur 
Það er vitað að ofþyngd og offita auka mjög líkur á ýmsum meðgöngutengdum fylgikvillum (11, 35, 

36). Getur offita því vissulega verið samverkandi þáttur í niðurstöðum rannsóknar okkar þó leiðrétt hafi 

verið fyrir þyngd móður við útreikninga á gagnlíkindahlutfalli, enda mjög auknar líkur á að kona fái 

MGS ef LÞS >30 (60). Hafa ýmsir vísindamenn jafnvel talið að offita hafi beinlínis meiri óæskileg áhrif 

á meðgöngu en blóðsykurhækkunin sem fylgir MGS (130-132).  

Það er áhyggjuefni að skv. gögnum Fæðingaskráningar eru einungis 55% kvenna sem fæddu á 

Íslandi árið 2014 í kjörþyngd en 20% í ofþyngd og 25% með offitu (Guðrún Garðarsdóttir, skrifl. uppl., 

2015). Það er því full þörf á vitundarvakningu í þessum málum hérlendis, líkt og erlendis. 

Það er vel þekkt að konur í ofþyngd sem hafa fengið MGS eru í mikilli áhættu á að fá SS2 síðar á 

ævinni (133, 134). Það er mikilvægt að vita að með lífstílsbreytingum og því að léttast getur kona 

seinkað og jafnvel komið í veg fyrir sykursýki síðar á ævinni (135-137).  

5.6 Eru ný greiningarskilmerki handan við hornið? 
Eins og áður hefur komið fram hefur ekki verið einhugur um það á heimsvísu hvaða greiningarpróf eða 

greiningarskilmerki er heppilegast að nota við greiningu MGS.  

Núverandi greiningarskilmerki byggja á HAPO rannsókninni og vinnu IADPSG hópsins í kjölfar 

hennar (15, 75). Hafa þau verið tekin upp hérlendis og er skimað eftir áhættuþáttum en sums staðar 

eru allar konur skimaðar. Nýleg grein frá Finnlandi styrkir rökin fyrir að skima eftir áhættuþáttum í stað 

skimunar allra kvenna (138). Virðist tíðni meðgöngusykursýki á Landspítala ekki hafa aukist í kjölfar 

nýrra klínískra leiðbeininga (126). Í nýútkomnum leiðbeiningum NICE er mælt með að breyta aftur 

greiningarskilmerkjum MGS og miða við fastandi blóðsykur ≥5,6 mmól/L eða ≥7,8 mmól/L eftir tvær 

klukkustundir og sleppa mælingu eftir klukkustund (9). Ef miðað hefði verið við þessi 

greiningarskilmerki í okkar rannsókn hefðu 12 konur í rannsókninni ekki flokkast með MGS sem 

jafngildir 3% rannsóknarhópsins. Hinsvegar er ekki hægt að fullyrða hversu margar hefðu bæst í 

hópinn við lækkað tveggja klukkustunda gildi.  

Hvort ný greiningarskilmerki verða tekin upp á Íslandi skal ósagt látið verða. Það er þó ljóst út frá 

nýlegri erlendri rannsókn að konur sem uppfylla IADPSG viðmið en ekki NICE viðmiðin eru í aukinni 

hættu á fylgikvillum (124). Hjá þeim er aukin hætta á þungburafæðingum, fæðingu með keisaraskurði 

og auknu legvatni/vatnslegi (e. polyhydramnios). Hópur kvenna sem var með 5,1-5,5 mmól/L í fastandi 

gildi var sérstaklega skoðaður og í þeim hópi fæddu 37,7% þungbura og var fæðingarþyngd hópsins 

að meðaltali 350g hærri en viðmiðahópur. Því er ljóst að þessi hópur er í aukinni hættu á fylgikvillum.  

5.7 Styrkleikar rannsóknar 
Rannsóknin náði til allra kvenna sem fæddu á landinu og er fyrsta rannsóknin á MGS á landsvísu.   

Mest var notast við gögn úr mæðraskrá en skráning í hana er almennt góð. Öll gagnasöfnun, 

skráning og úrvinnsla var unnin af sama rannsakanda, og því gott samræmi þar á milli. Rannsóknin 

náði til 381 konu með með meðgöngusykursýki og 762 kvenna í viðmiðahópi, og því er tölfræðilegt afl 

rannsóknarinnar talið 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. 
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5.8 Veikleikar rannsóknar 
Rannsóknin var aftursýn og því treysta rannsakendur að öllu leyti á rétta skráningu gagna. Í 

einhverjum tilvikum vantaði upplýsingar eða skráningu var ábótavant. 

Pörun tilfella og viðmiða hefði mátt vera betri. Parað var fyrir meðgöngulengd (+/- 7 dagar) en þrátt 

fyrir það var meðgöngulengd marktækt styttri í tilfellahópi. Pörun samkvæmt líkamsþyngdarstuðli var 

gerð handvirkt með aðstoð Astraia fósturgreiningarhugbúnaðar en á þeim tíma sem rannsóknin var 

framkvæmd var þyngd kvenna ekki skráð rafrænt annars staðar en í því kerfi. Í dag er LÞS skráður við 

fyrstu komu í mæðravernd og aftur við fæðingu og er það skráð á fæðingartilkynninguna, séu 

upplýsingar til staðar. Hefði það auðveldað pörun í viðmiðahóp. Loks var ekki hægt að para eftir 

kynþætti þar sem hann er ekki skráður neins staðar. Á framhlið mæðraskrár er skráð ríkisfang en það 

gefur ekki endilega til kynna kynþátt. Æskilegt væri að einnig væri skráð upprunaland eða 

fæðingarland konunnar.  
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6 Ályktanir 
Meðgöngusykursýki greindist á 4% meðganga árin 2009-2010. Á Landspítala hefur tíðnin meira en 

tvöfaldast á 8 ára tímabili og voru 5,3% kvenna sem fæddu þar árið 2010 með MGS.  

Konur sem fá MGS eru þyngri en konur í viðmiðahópi og líklegri til að hafa háþrýsting fyrir þungun. 

Af þeim 381 konu sem greindist með MGS þurftu 37% metformin og/eða insúlínmeðferð á meðgöngu. 

Konur sem þurftu lyfjameðferð á meðgöngunni voru eldri og þyngri en þær sem fengu ekki 

lyfjameðferð og með hærri fastandi blóðsykurgildi á sykurþolprófi. Mikilvægt er að draga úr tíðni offitu 

hérlendis, enda verið sýnt fram á greinileg tengsl offitu og lífsstílsjúkdóma á borð við háþrýsting og 

sykursýki.  Einnig hefur verið sýnt fram á að hægt sé að hægja á sjúkdómsmyndun eða koma í veg 

fyrir þessa sjúkdóma með lífsstílsbreytingum á borð við bætt mataræði og aukna hreyfingu.  

Líklegra var að konur með MGS fengju meðgönguháþrýsting en ekki var marktækur munur á tíðni 

meðgöngueitrunar. Fæðing var oftar framkölluð hjá konum með MGS og þær fæddu oftar með 

keisaraskurði, bæði valkeisaraskurði og bráðakeisaraskurði. Ekki var munur á 

meðaltalsfæðingarþyngd milli hópanna. Börn kvenna með MGS voru þó líklegri til að vera þungburar 

og fá blóðsykurfall, ásamt því að þurfa innlögn á Vökudeild. Ekki var marktækur munur á tíðni annarra 

fylgikvilla.  

Meðferð við meðgöngusykursýki á Íslandi virðist vera að skila árangri, þar sem tíðni ýmissa þekktra 

fylgikvilla MGS var ekki hærri hjá tilfellahópi en viðmiðahópi og fæðingarþyngd svipuð. Mikilvægt er að 

halda áfram að skima konur skv. áhættuþáttum og veita meðferð samkvæmt fyrirliggjandi klínískum 

leiðbeiningum sem byggðar eru á sterkum vísindalegum bakgrunni.  
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