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Ágrip 

 

Meðgöngusykursýki (MGS) er einn algengasti fylgikvilli meðgöngu og nýjustu rannsóknir um tíðni 

MGS gefa til kynna að tilfellum fari sífellt fjölgandi í heiminum. Á Íslandi eru konur skimaðar við 24.-

28. viku meðgöngu og er skimunin framkvæmd með svokölluðu 75g sykurþolsprófi hjá konum sem 

eru með einn eða fleiri áhættuþætti til staðar. Meðferð við MGS byggir helst á lífsstílsbreytingum, 

hollu mataræði og hreyfingu.  

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að afla þekkingar um MGS, áhættuþætti þess og 

hvort mögulegt sé að fyrirbyggja þennan kvilla. Heimildasöfnun fór fram í gegnum erlenda 

gagnagrunna og bækur. Við lestur heimilda og nýjustu rannsókna var einnig hugsað til þess hvernig 

mögulega væri best að standa að fyrirbyggingu hér á landi og hvert algengi MGS er í heiminum. 

Helstu niðurstöður sýndu að áhættuþættir MGS væru hár aldur móður, ofþyngd og offita, fyrri 

fæðing þungbura (yfir 4500g), skert sykurþol fyrir þungun, fjölskyldusaga um sykursýki og kynþáttur 

annar en hvítur. Einnig sýndu niðurstöður að helsta leiðin til fyrirbyggingar á MGS sé að stunda létta 

hreyfingu fyrir meðgöngu og á fyrstu vikum hennar auk þess að tileinka sér hollt mataræði.  

Hjúkrunarfræðingar eru í kjörstöðu til að fræða konur á barneignaraldri um MGS, fyrirbyggingu 

og þá kvilla sem fylgt geta í kjölfarið. Fræðslan er mikilvæg til að minnka kvíða og sjálfsásakanir 

kvenna sem fá greiningu á MGS auk þess sem fræðsla getur verið hvati fyrir konur til að breyta um 

lífsstíl og stuðla þannig að heilbrigði sínu og ófædds barns síns. Það er því mikilvægt fyrir 

hjúkrunarfræðinga að hafa þekkingu á MGS, þeim fylgikvillum sem upp geta komið í kjölfarið og 

þeim þáttum sem hægt er að horfa til við fyrirbyggingu MGS. 

 

 

Lykilorð: Meðgöngusykursýki, fyrirbygging, áhættuþættir, fylgikvillar, offita, þyngdaraukning, 

hreyfing, mataræði, hjúkrun. 
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Abstract 

Gestational diabetes mellitus (GDM) is one of the most common complications of pregnancy. The 

latest research on the frequency of GDM indicates that cases are constantly increasing worldwide. 

In Iceland, women are screened at 24th-28th week of pregnancy. Women who have one or more 

risk factors are screened with a so-called 75g oral glucose test. Treatment of GDM is mainly based 

on beneficial lifestyle changes, healthy diet and exercise. 

The purpose of this systematic review was to compile information on GDM and main risk factors, 

as well as to study if and how prevention is possible. References were obtained through foreign 

databases and book-references. Through gathering of information and latest researches it was also 

thought of how prevention should take place in Iceland and what the prevalence was worldwide. 

The main findings showed that the risk factors for GDM include high maternal age, overweight 

and obesity, macrosomia (over 4500gr), impaired glucose tolerance before pregnancy, family history 

of diabetes and a ethnicity other than white. The results of research also indicate that the main factor 

to prevent GDM is light exercise before pregnancy and during the first weeks of gestation as welll 

as  healthy diet. 

Nurses are essential in educating women of childbearing age for GDM, prevention and 

subsequent complications. The education is important for reducing the anxiety and self-sufficiency 

of women diagnosed with GDM. Education can also be an incentive for women to change their 

lifestyle and contribute to their own health as well as their unborn child. It is therefore important for 

nurses to have knowledge about GDM, the subsequent complications and the factors that can be 

focused on to prevent the problem from occurring. 

 

Keywords: Gestational diabetes, prevention, risk factors, complications, obesity, weight gain, 

exercise, diet, nursing.  
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1 Inngangur 

Síðastliðin ár hefur tíðni offitu og ofþyngdar á Íslandi og annars staðar í hinum vestræna heimi aukist. 

Samhliða því fer tíðni hinna ýmsu lífsstílssjúkdóma vaxandi og þar á meðal meðgöngusykursýki 

(MGS), en einn helsti áhættuþáttur MGS er offita. Í rannsókn Ómars S. Gunnarssonar frá árinu 2011 

(eins og vitnað er til í skrifum Margrétar Helgu Ívarsdóttur, 2015) kom fram að tíðni MGS á 

Landspítalanum var 4,4% á árunum 2007-2008. Í nýrri rannsókn sem einnig var framkvæmd á 

Landspítala kom fram að tíðni MGS var 5,2% á árunum 2012-2014. Aukningin hefur því verið um 

0,8% á fáeinum árum (Margrét Helga Ívarsdóttir, 2015).  

Sýnt hefur verið fram á að MGS getur haft ýmsa fylgikvilla í för með sér bæði fyrir móður og barn. 

Fái móðirin MGS eru auknar líkur á meðgönguháþrýstingi og meðgöngueitrun svo eitthvað sé nefnt. 

Auk þess eru líkurnar á því að hún þrói með sér sykursýki II seinna á ævinni stórauknar. Einnig eru 

auknar líkur á axlarklemmu í fæðingu, áhaldafæðingu, að barnið verði þungburi (>4500g) eða að 

grípa þurfi til bráðakeisaraskurðar eftir að fæðing er hafin (Hopkins og Artal, 2013).  MGS fylgir einnig 

aukin hætta á ýmsum kvillum nýburans eins og blóðsykursfalli og nýburagulu fljótlega eftir fæðingu. 

Þá er barnið í meiri hættu á að vera í offitu og þróa með sér sykursýki II seinna á lífsleiðinni og 

þannig er hætta á að vítahringur lífsstílssjúkdóma skapist fyrir komandi kynslóðir (Fraser, 2012; 

Hopkins og Artal, 2013).   

Á Íslandi er skimað fyrir MGS hjá þeim konum sem hafa einn eða fleiri áhættuþátt, en farið er eftir  

klínískum leiðbeiningum frá Landspítala sem settar voru fram árið 2012 þegar metið er hvort 

áhættuþættir séu til staðar. Skimunin er í formi svokallaðs sykurþolsprófs þar sem kona drekkur 75g 

sykurlausn og mælt er hversu mikið blóðsykur hennar hækkar við það. Ef blóðsykur mælist yfir 

viðmiðunarmörkum fær hún greiningu á MGS (Bellamy, Casas, Hingorani og Williams, 2009; 

Landspítali, 2012). Ef greining á MGS liggur fyrir þá er hugað að meðferð til að halda blóðsykri í 

góðu jafnvægi og minnka þannig líkur á þeim fylgikvillum sem upp geta komið hjá móður og barni. 

Meðferðin er aðallega byggð á lífsstílsbreytingum, það er, breytingu á mataræði og aukinni hreyfingu 

en í einstaka tilfellum þarf að grípa til meðferðar með lyfjum (Artal, 2015; Madhuvrata, Govinden, 

Bustani, Song og Farrel, 2015). Greining á MGS getur aukið streitu og valdið konunni kvíða og 

áhyggjum um heilsu sína og ófædds barns hennar (Carolan, Gill og Steele, 2012). 

Fylgikvillar MGS geta verið alvarlegir og því eru forvarnir mikilvægar til að fyrirbyggja vandann. 

Fræðsla er ein fyrsta forvörn sem hægt er að grípa til en fræðsla getur hjálpað konum að gera sér 

grein fyrir því hvað þær sjálfar geta gert til að stuðla að þeirra eigin heilbrigði og ófæddra barna 

þeirra bæði núna og í framtíðinni (Zdanuk, 2012).  

Hjúkrunarfræðingar starfa með einstaklingum í öllum lögum samfélagsins og vinna með alla 

aldurshópa, þar á meðal konur á barneignaraldri. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar sem og annað 

heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um áhættuþætti MGS og leiðir til fyrirbyggingar fyrir þungun eða á 

fyrstu vikum meðgöngu og miðli þekkingu sinni til kvenna á barneignaraldri og ófrískra kvenna á 

fyrstu vikum meðgöngu.  
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Megin tilgangur verkefnisins er að skoða MGS og þá fylgikvilla sem henni geta fylgt ásamt því að 

taka saman helstu áhættuþætti MGS. Þar að auki er lögð áhersla á að skoða þá þætti sem 

rannsóknir hafa sýnt fram á að séu gagnlegir til að fyrirbyggja MGS 
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2 Aðferðafræði 

Þessi ritgerð er fræðileg samantekt um meðgöngusykursýki (MGS) en ákveðið var í upphafi að 

einblína aðallega á fyrirbyggingu MGS og fannst okkur mjög áhugavert að skoða hvort fyrirbygging 

væri í raun möguleg. Leitast var við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Hvert er algengi og hverjir eru áhættuþættir  meðgöngusykursýki? 

• Hvaða þáttum hefur verið lýst í rannsóknum til að fyrirbyggja meðgöngusykursýki? 

Heimildaleit stóð yfir frá október 2016 til apríl 2017 og var notast við gagngrunnana Pubmed, 

Web of science, Chinahl og Google scholar. Leitað var undir leitarorðunum meðgöngusykursýki (e. 

gestational diabetes mellitus), meðgöngusykursýki og fylgikvillar (e. gestational diabetes mellitus 

and complications), áhættuþættir meðgöngusykursýki (e. gestational diabetes mellitus risk factors), 

skimun fyrir meðgöngusykursýki (e. screening for gestational diabetes mellitus), kynþáttur/þjóðerni 

og áhætta á meðgöngusykursýki (e. race/ethnicity and the risk of gestational diabetes mellitus), 

fyrirbygging meðgöngusykursýki (e. preventions of gestational diabetes mellitus) og 

meðgöngusykursýki og hreyfing (e. gestational diabetes mellitus and exercise). Helsta takmörkun 

heimilda var við útgáfuár. Upphaflega var takmarkað við heimildir frá árinu 2012 eða síðar en við 

frekara val á heimildum voru einungis notaðar heimildir frá árinu 2003 eða síðar auk þess sem að 

undantekning var gerð fyrir einni heimild sem er frá árinu 1993. Mikið hefur verið skrifað og 

rannsakað um MGS og því þurftu höfundar að takmarka sig við sérstaka áhættuþætti og ákveðna 

fyrirbyggjandi þætti. Á endanum voru valdar þær heimildir sem koma mest inn á það efni sem þessi 

fræðilega samantekt fjallar um að mati höfunda og eru þessar heimildir  settar upp í töflu 1.  

Ákveðið var að notast einnig við klínískar leiðbeiningar frá Landspítala frá árinu 2012, 

leiðbeiningar frá National Institute for Health and Care Excellence (NICE) og klínískar leiðbeiningar 

frá World Health organization (WHO). 

Haft var samband við Ingibjörgu Th. Hreiðarsdóttur, yfirljósmóður göngudeildar mæðraverndar á 

Landspítala Háskólasjúkrahúss, sem fræddi höfunda um MGS og gaf þeim betri innsýn inn í 

greiningu MGS og algengi auk líðan kvenna eftir að hafa fengið greiningu á kvillanum. 
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Tafla 1: Helstu heimildir 

Höfundur 
Ár 
Tímarit 
Land 

Tilgangur 
 

 

Snið 
Úrtak 
 
 

Helstu Niðurstöður 
 

Styrkleikar/veikleikar 

  Zhang o.fl. 
2016 
Diabetologia.  
USA 
 

Taka sama greinar um 
meðgöngusykursýki, 
áhættuþætti og fyrirbyggingu 
á einn stað. 

Fræðilegt yfirlit Algengi MGS er hátt í Mið-
Austurlöndum en lægra í 
Evrópu. Heilbrigður lífsstíll, 
aukin hreyfing og hollt 
mataræði getur fyrirbyggt 
MGS. 

Margar af nýjustu 
rannsóknum um MGS 
teknar saman sem og spáð 
í hvort fyrirbygging sé 
virkilega möguleg.  

Hopkins o.fl.  
2013 
Women‘s health.  
USA 
 

Taka saman hvert hlutverk 
hreyfingar er við 
fyrirbyggingu á MGS, 
stjórnun blóðsykurs kvenna 
með greinda MGS og 
hvernig hægt er að koma 
minnka áhrif MGS á móður 
og barn.  

Fræðilegt yfirlit Hreyfing fyrir meðgöngu og á 
fyrstu vikum ver konur gegn 
MGS. Eftir greiningu á MGS 
getur hreyfing hjálpað til við 
að viðhalda eðlilegum 
blóðsykursgildum. Hreyfing 
getur einnig minnkað líkur á 
fylgikvillum MGS.  

Stór rannsóknarsamantekt 
þar sem teknar voru saman 
yfir 14 rannsóknir um áhrif 
hreyfingar á myndun og 
meðferð MGS. 

Carolan 
2013  
Journal of clinical 
nursing  
Ástralía 

 

Átta sig á upplifun 
hjúkrunarfræðinga á fræðslu 
til kvenna um sykursýki auk 
þess að fá umsögn um gagn 
fræðslunnar frá þeim sem 
hana fengu. 

Eigindleg rannsókn Mikið efni í hópfræðslu á 
stuttum tima getur leitt til 
gremju hjá þeim sem eiga að 
fá fræðsluna. Bæði 
hjúkrunarfræðingar og 
viðmælendur voru meira 
hlynntir einstaklingsviðtölum 
þar sem hægt var að koma til 
móts við hvern og einn á 
persónulegum grundvelli. 

Lítið úrtak, aðeins 6 
hjúkrunarfræðingar. 

Hawkins ofl.  
2014 
American journal of 
public health  
USA  
 

Meta hvort hreyfingaríhlutun 
verði til þess að konur stundi 
hreyfingu að jafnaði á 
meðgöngu.  

Megindleg rannsókn.  
Slembiúrtak 260 kvenna á 
meðgöngu. 

Það að hvetja konur til 
hreyfingar á meðgöngu skv. 
klínískum leiðbeiningum 
ACOG með hreyfingaríhlutun 
getur komið þeim af stað í að 
stunda reglulega hreyfingu á 
meðgöngu. 

Ekki var fylgst með öllum 
konum sem tóku þátt í 
rannsókninni nokkru eftir að 
hreyfingaríhlutunin hafði átt 
sér stað. 



14 
 

Leppanen o.fl. 
2014 
Maternal and child 
health journal.  
Finnland 

 
 

Skoða líkamlega virkni 
þungaðra kvenna í Finnlandi 
sem eru í áhættuhóp fyrir 
MGS 

399 konum skipt í tvo hópa. Annar 
fékk þessa venjulegu þjónustu en 
hinn fékk meiri fræðslu um 
hreyfingu og mataræði auk 4-5 
heimsókna frá hjúkrunarfræðingi 
 

Ekki sást marktækur munur á 
milli hópa en kom fram að 
algengasti hvatinn til að 
stunda hreyfingu var maki, 
barn, fjölskyldumeðlimur og 
veður á meðan algengustu 
hindranirnar voru þreyta, 
ógleði, vinna og tímaleysi 
 

Helstu styrkleikar var stórt 
úrtak. 
Veikleiki var að bara voru 
teknar inn í léttar æfingar 
en ekki heimilisstörf og 
annað sem gæti talið til 
léttrar hreyfingar 

Brankston o.fl.  
2004  
American Journal 
of Obstetrics and 
gynecology. 
Kanada 
 
 

Skoða áhrif lyftingaræfinga á 
insúlínþörf kvenna með 
MGS. 

32 konum var skipt í tvo hópa, 
annar breytti einungis mataræði, 
hinn hópurinn breytti mataræði og 
stundaði lyftingaræfingar. 

Lyftingaræfingar geta 
mögulega hjálpað of þungum 
konum með MGS að koma í 
veg fyrir insúlínmeðferð.  

Of fáir þátttakendur til að 
niðurstöðurnar væru 
marktækar. Hins vegar eru 
vísbendingar um að 
lyftingaræfingar hafi áhrif á 
insúlínþörf kvenna með 
MGS.  

Deierlein o.fl. 
2012 
Journal of women‘s 
health 
USA 
 
 

Skoða tengsl milli meðal- og 
öflugrar hreyfingar á 17.-22. 
viku meðgöngu og 
blóðsykurshækkunar. 

1437 konur, tekin símaviðtöl á 
vikum 17-22 á meðgöngu áður en 
konan fór í sykurþolspróf, í 
viðtölum var spurt um virkni og 
hreyfingu síðustu 7 dagana. Á 
viku 26 fóru allar konurnar í 
sykurþolspróf. 

Meðal öflug og öflug hreyfing 
getur minnkað líkurnar á 
blóðsykurshækkun hjá 
þunguðum konum. Hreyfingin 
hafði mest áhrif hjá þeim 
konum sem voru undir 
25kg/m2 í LÞS fyrir 
meðgöngu 

Gögn vantaði um hversu 
mikla hreyfingu konurnar 
stunduðu fyrir meðgöngu 
og því ekki hægt að segja 
hvort hreyfing fyrir 
meðgöngu hafi haft góð 
áhrif á blóðsykur sumra 
kvennanna í þessari 
rannsókn.  
Þær konur sem voru í offitu, 
ógiftar, reyktu og voru 
ungar voru teknar út úr 
rannsókninni. 
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3 Niðurstöður fræðilegrar úttektar  

Meðgöngusykursýki (MGS) er algengasti fylgikvilli meðgöngu og er skilgreind þannig að kona fær 

skert sykurþol eða há blóðsykursgildi sem hefjast fyrst á meðgöngu. Blóðsykur segir til um hlutfall 

sykurs, eða glúkósa, í blóðinu (Zdanuk, 2012). Tíðni MGS er talin vera 2-8% af öllum meðgöngum í 

heiminum en er þó breytileg eftir samfélögum (Madhuvrata o.fl., 2015). Tíðni MGS hefur stóraukist 

á síðustu árum og enn eru að koma fram nýjar rannsóknir um ástæður þess að konur fá MGS og 

hvaða afleiðingar það hefur bæði fyrir móður og barn. Fylgikvillarnir geta verið miklir og alvarlegir og 

komið fram bæði á meðgöngu og í fæðingu. Þar má til dæmis nefna meðgönguháþrýsting og að 

fæðing endi með keisarafæðingu þar sem barnið er sótt með skurðaðgerð. Einnig getur MGS leitt til 

vandamála hjá barni eins og ofvaxtar í móðurkviði, blóðsykursfall fljótlega eftir fæðingu og sykursýki 

eða offitu seinna á lífsleiðinni (Hopkins og Artal, 2013). Mikilvægt er að greina MGS þar sem talið er 

að þriðjungur kvenna sem fá MGS fái skert sykurþol eða sykursýki II, jafnvel stuttu eftir fæðingu 

(Olmos o.fl., 2015). Talað er um skert sykurþol ef blóðsykursgildi eru há í lengri tíma og frumur 

líkamans fara að þola sykur verr en áður (Cashion, 2012).  

3.1 Sykursýki  

Sykursýki er efnaskiptasjúkdómur þar sem sykur í blóðinu, glúkósi, hækkar vegna galla í seytingu 

insúlíns úr brisi eða nýtingu insúlíns í frumum. Insúlín er hormón sem er framleitt af sérstökum 

frumum í brisinu og stýrir magni glúkósa í blóði með því að hjálpa glúkósa inn í frumur líkamans þar 

sem hann er nýttur sem orka. Þegar frumur í brisi líkamans framleiða ekki nógu mikið af insúlíni eða 

insúlínið virkar ekki eins og það á að gera á frumurnar þá situr glúkósinn eftir í blóðinu og styrkur 

glúkósa í blóði verður því hærri en eðlilegt þykir. Sykursýki hefur almennt verið skipt í tvær 

meingerðir. Annars vegar getur sjúkdómurinn verið á þann veg að ekkert insúlín er framleitt í brisi 

líkamans og kallast það þá sykursýki I. Hins vegar geta frumur líkamans orðið ónæmar fyrir því 

insúlíni sem framleitt er og er það þekkt undir heitinu sykursýki II (Cashion, 2012).  

3.2 Meðgöngusykursýki 

Meðgöngusykursýki er hvers konar sykuróþol sem móðir upplifir og hefst á meðgöngu. Á meðgöngu 

fer sykur frá móður til fósturs í gegnum fylgju og blóðsykursgildi fóstursins er alltaf það sama og hjá 

móðurinni. Þó svo að sykur ferðist yfir fylgjuna, gerir insúlín það ekki og á 10. viku meðgöngu fer 

fóstrið að framleiða sitt eigið insúlín. Þegar blóðsykur móðurinnar hækkar, hækkar einnig blóðsykur 

fóstursins og það fer að framleiða meira insúlín. Insúlín er meðal annars notað sem vaxtarhormón í 

líkamanum og getur skýrt það hvers vegna börn mæðra sem að fá MGS eru líklegri til að verða 

stærri við fæðingu en önnur börn (Cashion, 2012).  

Hægt er að skipta MGS í tvo mismunandi flokka út frá því hvernig hún er meðhöndluð. Annars 

vegar er talað um GDMA1, þar sem meðferð við sykursýki felur í sér lífsstílsbreytingu s.s. breytingu 

á mataræði og aukna hreyfingu. Hins vegar er talað um GDMA2 en þá lækka blóðsykursgildi ekki 

einungis við breytt mataræði og hreyfingu heldur þarf að grípa til lyfjameðferðar (Landspítali, 2012). 

GDMA1 er almennt algengari en GDMA 2. Í rannsókn sem gerð var á Landspítala á árunum 2012-



16 
 

2014 á konum með MGS kom fram að 33,9% þeirra kvenna sem að greindust með MGS þurftu á 

insúlínmeðferð að halda en lífsstílsbreyting dugði hjá 66,1% kvennanna (Margrét Helga Ívarsdóttir, 

2015). 

Meðganga þar sem að móðirin er með sykursýki, hvort sem sykursýkin er greind fyrir meðgöngu 

eða á meðgöngunni sjálfri, er alltaf talin vera áhættumeðganga vegna alvarlegra fylgikvilla sem 

sykursýkinni fylgir, en mikilvægt er að fylgjast vel með móður og fóstri meðan á meðgöngu stendur 

(Cashion, 2012). 

Þegar kona hefur fengið MGS einu sinni eru auknar líkur á því að hún fái kvillann aftur verði hún 

þunguð að nýju. Ef kona er tveimur líkamsþyngdarstuðuls (LÞS) stigum léttari heldur en hún var í 

upphafi fyrri meðgöngu þá minnka líkurnar á endurtekinni MGS um 74%. Ef konan er hins vegar 2 

stigum þyngri í LÞS þá tvöfaldast líkur á því að hún þrói aftur með sér MGS (Halperin og Feig, 2014). 

Tíðni MGS er mismunandi eftir svæðum og þeim skilmerkjum sem notuð eru til að skima og 

greina. Tölur hafa þó sýnt að hæsta tíðni MGS er í Mið-Austurlöndum eða að meðaltali um 13% og 

tíðni er lægst í Evrópu, að meðaltali 5,8% (Zhu og Zang, 2016).  

3.2.1 Fylgikvillar meðgöngusykursýki 

Meðgöngusykursýki getur haft ýmis áhrif á heilsu móður bæði á meðgöngu og eftir fæðingu. Einnig 

getur MGS haft áhrif á fæðinguna sjálfa og hvernig hún gengur. MGS getur meðal annars valdið: 

• Meðgöngueitrun 

• Gangsetningu fæðingar 

• Keisaraskurði 

• Áhaldafæðingu 

• Vandamálum í fæðingu 

• Endurtekinni meðgöngusykursýki 

• Sykursýki II 

(Hopkins og Artal, 2013) 

Margir þættir hafa áhrif á útkomu meðgöngunnar hjá konum með MGS. Helstu þættir eru að MGS 

er ekki greind, meðgöngulengd er ekki áætluð rétt og skortur er á þverfaglegri samvinnu til að stuðla 

að heilbrigðri meðgöngu (Ramírez-Torres, 2013). Rannsóknir hafa sýnt að hættan á að fá sykursýki 

II er sjö sinnum hærri hjá konum sem hafa fengið MGS samanborið við þær sem ekki hafa fengið 

MGS (Bellamy o.fl., 2009). 

Hægt er að rekja ýmsa kvilla sem hrjáð geta börn til MGS móður eins og suma fæðingargalla, 

nýburavandamál auk langtíma fylgikvilla. Fæðingargallar í miðtaugakerfi og hjarta og það að barnið 

sé þungburi, með mikinn fitumassa eða mjög stórt (>4500g) við fæðingu eru meðal þeirra kvilla sem 

einnig er hægt í sumum tilfellum að rekja til MGS. Einnig eru nýburar kvenna með MGS líklegri til að 

verða fyrir súrefnisskorti í fæðingu, eiga í öndunarerfiðleikum fyrstu dagana eftir fæðingu, fá 

nýburagulu eða einhverskonar lífefnafræðileg vandamál eins og blóðsykurslækkun, kalsíumskort, 

magnesíumskort, aukna blóðsegju, lágar járnbirgðir eða offramboð á rauðum blóðkornum. Í sumum 

tilfellum er einnig hægt að rekja fyrirburafæðingu til MGS. Þar að auki er talið að börn kvenna sem  
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greindust með MGS geti átt við ýmis langtímavandamál að stríða eins og offitu, sykursýki gerð I eða 

II og efnaskiptavillu (Fraser, 2012; Hopkins og Artal, 2013).   

Til eru vísbendingar um það að ef fóstur er útsett fyrir háum blóðsykri móður snemma á 

meðgöngu er það í aukinni hættu á að þróa með sér offitu eða ofþyngd, háþrýsting, nýrnaskemmdir 

og hærra insúlínþol sem getur leitt til þess að það fái sykursýki II og/eða hjarta- og æðasjúkdóma 

seinna á lífsleiðinni (Ramírez-Torres, 2013). 

Það að barn sé þungburi, er talið vera algengasti fylgikvilli MGS og kemur fram hjá börnum um 

50% mæðra með MGS. Ástæðan fyrir þessum ofvexti barnsins er offramleiðsla á insúlíni og er 

insúlín helsta vaxtarhormónið sem barn nýtir sér í móðurkviði. Þar sem glúkósi og önnur 

næringarefni fara yfir fylgjuna, framleiðir bris fóstursins aukið insúlín til að svara orkuframboðinu. 

Þess má þó geta að þó svo að börnin séu stærri en nýburar almennt þýðir það ekki að líkamlegur 

þroski þeirra sé meiri en barna sem fæðast í meðalþyngd. Sé barn þungburi eru axlir þess yfirleitt 

stærri en venjulegt er við lok meðgöngu þó svo að höfuð barnsins sé í eðlilegri stærð. Vegna þessa 

eru meiri líkur á axlarklemmu í fæðingu en axlarklemma er þegar höfuð barnsins fæðist en barnið 

situr fast á öxlunum upp við lífbein móður og kemst ekki í heiminn án aðstoðar. Of stórir nýburar 

geta einnig fengið fæðingaráverka líkt og viðbeinsbrot, heilablæðingu, lömun á andlitstaug eða fleiri 

taugalamanir (Fraser, 2012). Ef móðir hefur góða stjórn á blóðsykri sínum á meðgöngu þá eru minni 

líkur á því að sykursýkin hafi áhrif á vöxt barnins (Tripathi, Tolia, Gupta, Mala, Ramji og Tyagi, 2012). 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem skoðuð eru afdrif barna þeirra mæðra sem 

greindust með MGS. Í rannsókn Xiang og félaga (2015) komu fram vísbendingar um að konur sem 

greindust með MGS á 26. viku meðgöngu voru í aukinni hættu á að eignast barn með einhverfu.  Ekki 

er vitað  með vissu hvað getur valdið þessu. Hugmyndir eru þó um að vegna blóðsykurshækkunar 

geti barnið orðið fyrir súrefnisskorti vegna súrefnisþurrðar í naflastrengsblóði eða fylgjuvef, 

langvarandi bólgu eða að breyting verði á genatjáningu sem hefur áhrif á taugaþroska barnsins og 

veldur einhverfu. Einnig hefur það verið skoðað hvort MGS geti haft áhrif á námsárangur barna til 

lengri tíma litið. Niðurstöður gáfu til kynna að námsárangur barna þeirra kvenna sem fengu MGS 

væri lakari heldur en annarra barna við 16 ára aldur (Fraser, Almqvist, Larsson, Långström og 

Lawlor, 2014).   

3.3 Áhættuþættir meðgöngusykursýki 

Ýmsir þættir geta spáð fyrir um hvort kona er í áhættu á að fá MGS eða ekki. Til þessa þátta er horft 

þegar verið er að ákveða hvort senda eigi konu í sykurþolspróf á meðgöngu til að skera úr um hvort 

viðkomandi kona sé komin með MGS (Landspítali, 2012; NICE, 2015). 

Áhættuþættir meðgöngusykursýki eru: 

• Hár aldur móður (>40 ára) 

• Ofþyngd og offita (LÞS >30) 

• Fyrri saga um meðgöngusykursýki 

• Fyrri fæðing þungbura (>4500g) 

• Skert sykurþol fyrir þungun 

• Fjölskyldusaga um sykursýki 
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• Kynþáttur annar en hvítur 

• Reykingar 

(Landspítali, 2012) 

Aldur mæðra við fæðingu barns á Íslandi fer hækkandi. Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands 

fæddist 61 barn til mæðra á aldrinum 40-45 ára árið 1983 samanborið við 166 börn árið 2013  

(Hagstofa Íslands, 2015).  

Í rannsókn Wang og félaga (2016) sem var gerð á 5265 kínverskum konum þá greindust 20,2% 

kvennanna í rannsókninni með MGS. Þar kom fram að áhættuþættirnir hár aldur, hár LÞS og 

fjölskyldusaga um sykursýki voru frekar til staðar hjá þeim konum sem greindust með MGS heldur 

en hjá öðrum konum (Wang o.fl., 2016).  

Reykingar kvenna hafa verið tengdar við auknar líkur MGS en nýlega hefur það einnig komið 

fram að ekki einungis reykingar þunguðu konunnar hefur áhrif á hvort hún fái MGS heldur virðist 

vera fylgni á milli þess að ef móðir reykir mikið á meðgöngu og gengur með stúlku,  þá er dóttir 

hennar í meiri áhættu á að fá MGS seinna á ævinni (Bao o.fl., 2016). 

3.3.1 Offita 

Á Íslandi og öðrum vestrænum löndum er offita og ofþyngd vaxandi vandamál meðal einstaklinga 

(Margrét Valdimarsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Hólmfríður Þorgeirsdóttir, Elva Gísladóttir, Jón 

Óskar Guðlaugsson og Þórólfur Þórlindsson, 2009). Líkamsþyngdarstuðull er mælieining á 

samband milli hæðar og þyngdar og getur sagt til um hvort einstaklingur sé í undirþyngd (<18,5 

kg/m2), kjörþyngd (18,5-24,9 kg/m2), ofþyngd (25-29,9 kg/m2) eða offitu (>30 kg/m2)  (World Health 

Organization, e.d.). 

Meðallíkamsþyngdarstuðull einstaklinga og algengi sykursýki II eykst með árunum. Hópur þungaðra 

kvenna sem eru í ofþyngd við upphaf meðgöngu fer stækkandi í takt við þetta því eins og áður sagði 

getur hærri líkamsþyngdarstuðull (LÞS) aukið líkur á meðgöngusykursýki (Phelan, 2010). MGS er 

algengasti fylgikvilli offeitra, þungaðra kvenna (Ólöf Jóna Elíasdóttir, Hildur Harðardóttir og Þórður 

Þorkelsson, 2010).  

Ekki eru til nýlegar kannanir á holdafari Íslendinga, en skýrsla Lýðheilsustöðvar frá árinu 2009 

sýnir að íslenskum konum með LÞS >30 og teljast þar af leiðandi sem offeitar, fjölgaði úr 9,5% árið 

1990 yfir í 21,3% árið 2007. Árið 2007 var hlutfall offeitra kvenna á barneignaraldri, eða á aldrinum 

18-39 ára, 18,7% og kvenna á sama aldri í yfirþyngd (LÞS >25) 25,1% (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 

2009). 

Talið er að offita geti haft ýmis áhrif á meðgöngu kvenna. Meðal annars er offita á meðgöngu ein 

aðalástæða sjúkdóma móður og nýbura á meðgöngu og einnig aðalorsök MGS (Artal, 2015; 

McGiveron ofl., 2015). Offeitar konur eru í aukinni hættu á því að upplifa ýmsa fylgikvilla tengda 

meðgöngu samanborið við konur sem eru undir 30 í LÞS. Aukin hætta er á MGS, 

meðgönguháþrýstingi, meðgöngueitrun, andvana fæðingum, keisaraskurðum og fæddum 

þungburum. Þar að auki eru konur í mikilli yfirþyngd í aukinni hættu á verða fyrir fósturláti eða að 

barnið verði vaxtarskert (McGiveron o.fl. 2015; Phelan, 2010). Því hærri sem LÞS konunnar er, því 

meiri líkur eru á fylgikvillum (Pitrowski, 2012).   
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Í Bandaríkjunum er hægt að skilgreina um þrjár af hverjum fimm konum í yfirþyngd eða offitu. 

Tíðni MGS eykst í takt við aukna tíðni offitu. Þar sem börn kvenna með MGS eru í aukinni hættu á 

að verða of feit seinna á lífsleiðinni, getur myndast vítahringur óeðlilegra efnaskipta og vaxtar og 

viðhaldið þeirri þróun sem er í gangi í hinum vestræna heimi í dag (Hopkins og Artal, 2013). 

Íslensk rannsókn frá árinu 2010 kannaði fylgikvilla of þungra og of feitra kvenna á meðgöngu og 

í fæðingu og áhrif þeirra á nýburann. Niðurstöðurnar sýndu að of feitar konur eru marktækt líklegri 

til að fá MGS heldur en konur í kjörþyngd. Nýburar kvenna í offitu voru þyngri og frekar með fylgikvilla 

heldur en börn kvenna í kjör- og ofþyngd og líklegra var að þau börn þyrftu innlögn á  

nýburagjörgæslu. Líklegra var að konur í ofþyngd eða í offitu hefðu þurft á inngripum í fæðingu að 

halda á borð við framköllun fæðingar, fæðingu með keisaraskurði eða áhaldafæðingu heldur en 

konur í kjörþyngd. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu þannig fram á  að offita hefur neikvæð áhrif 

á heilsufar verðandi mæðra og barna þeirra (Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl, 2010). 

Rannsóknir hafa sýnt að konur sem eru í yfirþyngd, með LÞS á milli 25 og 29,9 kg/m2, eru 2,14 

sinnum líklegri heldur en konur í kjörþyngd að fá MGS. Auk þess eru konur í offitu, þar sem LÞS er 

yfir 30 kg/m2 3,56 sinnum líklegri til að fá MGS og konur í verulegri offitu, eða yfir 40 kg/m2 eru 8,56 

sinnum líklegri en konur í kjörþyngd á að fá MGS (Chu o.fl., 2007). 

 

Tafla 2: Tíðni MGS hjá íslenskum konum, eftir LÞS, árið 2003 (Ólöf Jóna Elíasdóttir, Hildur 

Harðardóttir og Þórður Þórkelsson, 2010) 

Líkamsþyngdarstuðull (LÞS) Algengi  

Kjörþyngd (LÞS 19-24,9 9 kg/m2) 1,3% 

Yfirþyngd (LÞS 25-29,9 kg/m2) 2,7% 

Offita (LÞS >30 9 kg/m2) 10% 

 

Offita er einn sterkasti áhættuþátturinn fyrir MGS. Um það bil 45% kvenna eru í ofþyngd eða offitu 

þegar þungun verður. Þyngdarstjórnun fyrir meðgöngu er þá besta leiðin til að koma í veg fyrir MGS 

en rannsóknir hafa þó sýnt fram á það að jafnvel meðal kvenna í ofþyngd og offitu minnkar 

heilbrigður lífsstíll líkurnar á MGS mjög mikið (Zhang o.fl., 2014).  

3.3.2 Þyngdaraukning á meðgöngu 

Þyngdaraukning á meðgöngu er óhjákvæmilegur fylgifiskur meðgönguferlisins. Hins vegar þarf að 

koma í veg fyrir að þyngdaraukning verði of mikil. Til eru viðmið um hversu mikið talið er að hver kona 

megi þyngjast yfir meðgönguna og er þá tekið mið af því hvort hún gangi með eitt barn eða tvö og 

hver þyngd hennar var fyrir meðgöngu.  
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Tafla 3: Viðmið fyrir þyngdaraukningu á meðgöngu (Moore, 2012) 

 Konur í 

undirþyngd 

Konur í 

kjörþyngd 

Konur í 

yfirþyngd 

Konur í offitu 

Jöfn þyngdaraukning 

yfir meðgöngu 

0,5kg/viku 0,4kg/viku 0,3kg/viku 0,2kg/viku 

Heildarþyngdaraukning 

á einburameðgöngu 

12,5-18kg 11,5-16kg 7-11,5kg 5-9kg 

Heildarþyngdaraukning 

á tvíburameðgöngu 

21-28kg 17-25kg 14-23kg 11-19kg 

 

Hófleg þyngdaraukning á meðgöngu er mikilvæg til að viðhalda eðlilegum vexti og þroska 

barnsins en vanda þarf vel mataræði og passa að neyta fæðu úr öllum fæðuflokkum. 

Þyngdaraukning á meðgöngu ætti að vera í réttu hlutfalli við hæð konunnar (Moore, 2012). Það er 

þekkt að óhófleg þyngdaraukning móður á meðgöngu er áhættuþáttur fyrir háþrýsting, MGS, 

meðgöngueitrun, keisaraskurð, þungbura, andvana fæðingu og vandamál stuttu eftir fæðingu 

(Sanabria-Martínez o.fl., 2015). 

Áhætta á slæmum fylgikvillum meðgöngu er aukin ef móðirin er í undir- eða yfirþyngd þegar 

meðganga hefst og þegar þyngdaraukning á meðgöngu er annaðhvort of mikil eða of lítil. Konur í 

undirþyngd eru líklegri til að eignast fyrirbura og að fæða léttbura (>2500g). Séu konur í kjörþyngd 

en þyngjast of lítið á meðgöngu, getur það leitt til þess að vöxtur barnsins sé of lítill (Moore, 2012).  

Í rannsókn Hedderson, Gunderson og Ferrara (2010) komu fram sterk tengsl á milli mikillar 

þyngdaraukningar snemma á meðgöngu, sérstaklega á fyrsta þriðjungi, og auknum líkum á MGS. 

Þessi tengsl voru sterkust meðal kvenna í yfirþyngd og kvenna af öðrum uppruna en hvítum. Mikil 

þyngdaraukning getur líka haft áhrif á aukið insúlínþol þó að konur mæti ekki greiningarskilmerkjum 

fyrir MGS.  

Um 37% kvenna í kjörþyngd og 64% kvenna í yfirþyngd þyngjast meira á meðgöngu heldur en 

klínískar leiðbeiningar IOM (the Institute of Medicine) segja til um (Phelan, 2010). Ýmsar ástæður 

geta verið fyrir meiri þyngdaraukningu en ráðlagt var en bjúgur, háþrýstingur, mataræði og 

fjölburameðganga getur allt haft áhrif á aukna þyngd (Moore, 2012). Þær konur sem eru í offitu og 

þyngjast ekkert á meðgöngu, eða jafnvel léttast, hafa betri blóðsykursstjórnun og eru ólíklegri til að 

fá fylgikvilla meðgöngu, eins og meðgöngueitrun eða MGS og/eða að fæða þungbura (Artal, 2015). 

Leiðbeiningar frá Embætti landlæknis ráðleggur ljósmæðrum í meðgönguvernd að fræða 

þungaðar konur um heilbrigðan lífsstíl og hreyfingu. Hins vegar er ekki minnst á fræðslu um ráðlagða 

þyngdaraukningu á meðgöngu (Embætti landlæknis, 2008). Þyngdaraukning getur verið mjög 

viðkvæmt málefni fyrir marga og því er möguleiki að heilbrigðisstarfsmenn reyni að komast hjá því 

að nálgast viðfangsefnið. Það að heilbrigðisstarfsmaður í mæðravernd gefi ráðleggingar varðandi 

þyngdaraukningu á meðgöngu getur haft áhrif á það hversu mikið konan þyngist (Phelan, 2010). 
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3.3.3 Hreyfingarleysi 

Þungaðar konur finna oft fyrir miklum óþægindum á fyrstu vikum meðgöngu, þar má helst nefna 

ógleði og þreytu. Þetta getur gert það að verkum að þær stunda minni hreyfingu á meðgöngu heldur 

en þær gerðu fyrir þungun. Þegar líða fer á meðgönguna eru konurnar oft orðnar þungar á sér sem 

heldur þeim þá áfram frá því að stunda hreyfingu (Phelan, 2010).  

Áður fyrr var konum ráðlagt að minnka líkamlega hreyfingu á meðgöngu þar sem talið var að of 

mikil líkamleg hreyfing myndi minnka blóðflæði um fylgjuna, auka líkur á fósturláti, fyrirburafæðingu 

eða vaxtarskerðingu fóstursins. Hins vegar hefur hugarfar til þessa breyst og síðastliðna tvo áratugi 

hafa konur verið hvattar til að stunda hreyfingu á meðgöngu (Sanabría-Martínez o.fl., 2015). 

Í rannsókn Krans og Chang (2012) kom fram að sumar konur voru hikandi og áhyggjufullar við 

að stunda hreyfingu sem krafðist þess að þær settu hendur fyrir ofan höfuð þar sem þær trúðu því 

að þá myndi naflastrengurinn vefjast um háls barnsins og kyrkja það sem myndi leiða til dauða þess. 

Þetta kom í veg fyrir að sumar konur stunduðu hreyfingu á borð við teygjur og jóga. Mikilvægt er að 

þungaðar konur fái nægar upplýsingar um gerð, tíðni og lengd æfinga sem óhætt er að stunda á 

meðgöngu. 

Deierlein, Siega-Riz og Evenson (2012) lýstu því í rannsókn sinni að  konur á aldrinum 16-24 

ára, konur í offitu eða ofþyngd, fjölbyrjur eða ógiftar voru líklegri til að stunda enga hreyfingu á 

meðgöngu. Einnig gáfu niðurstöður sömu rannsóknar vísbendingar um að þær konur sem komu frá 

efnaminni heimilum, voru með lægra menntunarstig eða reyktu á meðgöngu væru ólíklegri til að 

hreyfa sig á meðgöngu.  

3.4 Skimun fyrir meðgöngusykursýki og andleg líðan við greiningu 

Fyrstu greiningarskilmerki fyrir meðgöngusykursýki komu fram árið 1964 en þeim hefur mikið verið 

breytt síðan þá. Árið 2010 komu fram ný greiningarskilmerki en þá voru upplýsingar um aukna hættu 

kvenna á að þróa með sér sykursýki II í kjölfar MGS komnar í ljós. Miklar breytingar urðu á þessum 

greiningarskilmerkjum sem gerði það að verkum að miklu fleiri konur voru greindar með MGS en 

áður hafði verið (Noctor o.fl., 2015). Þau greiningarskilmerki sem notuð eru á Íslandi í dag komu 

fram eftir að rannsóknir sýndu að bein tengsl væru á milli fylgikvilla móður og barns á meðgöngu og  

hækkandi blóðsykurs móður (Landspítali, 2012). 

Mikilvægt er að horfa til áhættuþátta MGS þegar ákvörðun er tekin um hvort skima eigi fyrir MGS 

hjá þunguðum konum (NICE, 2015). Rannsóknir hafa sýnt að tíðni MGS er mismunandi eftir 

heimshlutum og því er mikilvægt að skima þær konur sem eru upprunalega frá þeim löndum þar 

sem tíðnin er hærri, eins og Mið-Austurlöndum eða Asíu. Einnig hefur sýnt sig að hættan er meiri ef 

það er fjölskyldusaga um sykursýki eða fyrri saga um MGS hjá sömu konu (Tripathi o.fl., 2012). Ekki 

hafa verið gerðar margar rannsóknir á því hvers vegna asískar konur virðast vera líklegri en hvítar 

konur til þess að þróa með sér MGS en talið er að þar liggi lífeðlisfræðilegar ástæður að baki sem 

rannsaka þarf betur (Shelley-Jones, Wein, Nolan og Beischer, 1993). 

Á Íslandi í dag eru notuð sykurþolspróf til að meta hvort kona sé með MGS eða ekki. Prófið er 

framkvæmt að morgni eftir að móðir hefur fastað í 10 klukkustundir eða meira. Fyrst er fastandi 

blóðsykur mældur og síðan fær móðirin sykurdrykk, eða 75g af sykri sem blandaður er við 250 ml af 
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vatni. Blóðsykur er svo mældur tvisvar, fyrst einni klukkustund og svo tveimur klukkustundum eftir 

að blandan hefur verið drukkin (Landspítali, 2012).  

Samkvæmt leiðbeiningum National Institute for Health and Care Excellence (NICE) er mælt með 

að konur með MGS haldi blóðsykri undir eftirfarandi viðmiðum: 

• Fastandi blóðsykur: undir 5,3 mmol/L 

• 1 klst eftir máltíð: 7,8 mmol/L 

• 2 klst eftir máltíð: 6,4 mmol/L 

(NICE, 2015) 

Konur eru skimaðar fyrir MGS séu þær með einn eða fleiri áhættuþátt (Landspítali, 2012). NICE 

leggur til að konur séu frekar skimaðar fyrir MGS heldur en ekki. Það er gert til að hægt sé að grípa 

snemma inn í og veita þeim sem þurfa viðeigandi meðferð og reyna að koma í veg fyrir fylgikvilla 

sem fylgt geta MGS (NICE, 2015).  

Nokkrar eigindlegar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig konum líður þegar þær fá 

greiningu á MGS á meðan þær ganga með barn sitt. Mörgum konum bregður við það að fá  greiningu 

á MGS og upplifa jafnvel ótta og kvíða í kjölfarið (Bandyopadhyay, Small, Davey, Oats, Foster og 

Aylward, 2011; Morrison, Lowe og Collins, 2014).  

Eins og áður hefur komið fram eru algengustu meðferðir við MGS annars vegar breyting á lífsstíl 

með breyttu mataræði og aukinni hreyfingu og hins vegar með lyfjameðferð. Ekki er sjálfsagt að allar 

konur eigi auðvelt með þessa breytingu á lífsstíl. Í eigindlegri rannsókn Persson, Winkvist og Mogren 

(2010) kom fram að fyrir sumar konur hafði breyting á lífsstíl ekki mikil áhrif en fyrir aðrar var þetta 

algjör kúvending á lífinu og konur upplifðu breytingu á mataræði og að fylgjast með blóðsykri sem 

yfirgnæfandi verkefni. Konur geta átt erfitt með að skipuleggja glænýtt mataræði og taka sér tíma til 

þess að hreyfa sig þegar þær eru í fullri vinnu og sjá um heimilið í leiðinni. Þar að auki fylgir því 

ákveðið álag að þurfa að útbúa sérstakan mat fyrir sjálfan sig á meðan aðrir á heimilinu borða annað.  

Mikilvægt er að fræða konur vel um MGS en algengt er að konur eigi erfitt með að skilja mikilvægi 

þess að breyta um mataræði og minnka kolvetnaneyslu. Konum getur jafnvel fundist breytt og 

kolvetnaskert mataræði draga úr vexti barnsins sem þær bera undir belti þar sem það er ekki að fá 

eins mikla næringu og þær telja að það þurfi á að halda (Morrison o.fl., 2014). Þá þarf að taka mið 

af menningu og þjóðerni þegar konur eru fræddar um breytingu á mataræði þar sem einstaklingar 

hafa alist upp við mismunandi matarmenningu. Sumar konur, til dæmis af asískum uppruna, eru 

vanar kolvetnaríkum mat og geta átt erfitt með að aðlaga sig að breytingum á mataræði (Carolan 

o.fl., 2012). Einnig er það enn algengt, hjá öðrum menningarheimum en vestrænum, að telja að 

konur á meðgöngu eigi að borða fyrir tvo, takmarka hreyfingu og hvíla sig og að þyndgdaraukning á 

meðgöngu sé merki um að barnið sé heilbrigt og stækki eðlilega (Bandyopadhyay o.fl., 2011). 

Konur geta upplifað það að viðhalda blóðsykri innan eðlilegra marka sem krefjandi verkefni og 

þeim getur fundist erfitt að sigrast á hinum ýmsu hindrunum sem fylgja því að viðhalda blóðsykri 

innan eðlilegra marka með breyttum lífsstíl. Einnig getur þeim liðið eins og þær séu í veikum líkama 

og þær hafa stöðugar áhyggjur, finna fyrir miklum þrýstingi eða eru með sjálfsásakanir.  Þar að auki 

geta konur misst þá tilfinningu að meðganga sé eðlilegt ferli og fundist stjórn á eigin lífi hafa glatast 

(Persson o.fl., 2010) 
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Stuðningur frá heilbrigðisstarfsfólki eins og næringarfræðingum, hjúkrunarfræðingum, 

ljósmæðrum og læknum skiptir miklu máli við greiningu á MGS þar sem fræðsluþörf kvenna getur 

verið mikil á þeim tímapunkti (Carolan o.fl., 2012). Í eigindlegri rannsókn Morrison og félaga (2014) 

töluðu konur um að þeim finndist þörf á aukinni vitund á MGS í samfélaginu og að 

heilbrigðisstarfsmenn væru vel upplýstir svo að þeir gætu gefið réttar og haldbærar upplýsingar um 

MGS. Góð þekking og færni til að geta stýrt blóðsykursgildum sínum getur gert það auðveldara fyrir 

konur að aðlagast hinum breytta lífsstíl og er því fræðsla frá heilbrigðisstarfsfólki verulega mikilvæg 

svo upplýsingar til kvenna um mikilvægi blóðsykursstjórnunnar komist til skila.  

3.5 Fyrirbygging 

Niðurstöður rannsókna sem skoðuðu sameiginleg áhrif mataræðis, hreyfingar, reykinga og LÞS hafa 

gefið til kynna að hægt hefði verið að koma í veg fyrir um 45% tilfella MGS einungis með því að 

konur myndu stunda heilbrigðan lífsstíl, sameina hollt mataræði og hreyfingu og viðhalda heilbrigðri 

líkamsþyngd fyrir meðgöngu. Þessar niðurstöður áttu við þegar horft var annars vegar til kvenna í 

lítilli áhættu og hins vegar þeirra sem voru í mikilli áhættu (Zhang, Rawal og Cong, 2016). Þegar 

tekið er tillit til bæði skammtíma og langtíma áhættu fyrir móður og barn auk inngripa sem móðir með 

MGS þarfnast þá er ljóst að fyrirbygging MGS er gagnleg fyrir einstaklinginn og myndi einnig draga 

úr kostnaðabyrði ríkisins (Madhuvrata o.fl., 2015).  

3.5.1 Heilbrigður lífsstíll 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum heilbrigðs lífsstíls og MGS. Þær rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á konum á öðrum eða þriðja þriðjungi meðgöngu hafa sýnt litla sem enga fylgni á 

milli heilbrigðs lífsstíls og tilkomu MGS. Hins vegar hefur verið sýnt fram á að heilbrigður lífsstíll hafi 

fyrirbyggjandi áhrif á MGS þegar rannsóknir eru gerðar á konum áður en meðganga hefst eða á 

fyrstu 13-14 vikum meðgöngu. Einnig hefur verið sýnt fram á að um 80% minni líkur eru á því að 

konur sem eru í kjörþyngd,halda sig við heilbrigt mataræði, stunda reglulega hreyfingu og ekki reykja 

fái MGS (Zhang o.fl., 2016). 

Þó að hollt mataræði og hreyfing séu mikilvægir þættir á meðgöngu þá er ekki ráðlagt að vera á 

megrunarfæði eða grennast á meðgöngu. Ef konur eru á megrunarfæði gætu þær verið að minnka 

inntöku á mikilvægum næringarefnum sem eru nauðsynleg fyrir þroska barnsins (Moore, 2012). 

Heilbrigður lífsstíll minnkar líkur á óhóflegri þyngdaraukningu og þar af leiðandi á MGS, en þetta á 

einnig við um konur í ofþyngd og offitu (Zhang og Ning, 2011).  

Meðganga er einstakt tækifæri til að gera breytingar á lífsstíl og heilsufari þar sem konan er undir 

miklu og góðu eftirliti heilbrigðisstarfsmanna meðan á meðgöngu stendur. Hægt er að hvetja konur 

til að breyta um lífsstíl svo þær geti minnkað líkur á fylgikvillum MGS. Einnig getur heilsufars- og 

lífsstílsbreyting haft jákvæð áhrif til lengri tíma þar sem breytingin viðhelst eftir meðgöngu og þar af 

leiðandi minnka líkurnar á sykursýki II og þeim kvillum sem henni fylgja (Hopkins og Artal, 2013). 

Heilbrigður lífsstíll áður en þungun verður er þó vænlegast til árangurs og þá eru minnstu líkurnar á 

því að þróa með sér MGS á meðgöngu (Zhang o.fl, 2014). 
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3.5.2 Hreyfing 

Hreyfing er áhrifarík og örugg leið til að koma í veg fyrir MGS auk þess sem hún stuðlar að heilbrigðri 

meðgöngu, góðri heilsu barnsins og kemur í veg fyrir óþarfa þyngdaraukningu (Sanabria-Martínez 

o.fl., 2015). Blóðsykur lækkar við hreyfingu, næmni fyrir insúlíni eykst auk þess sem þol og styrkur 

hjartans verður meiri. Þar að auki stuðlar hreyfing að góðri heilsu, andlegri vellíðan og kjörþyngd 

(Colberg o.fl., 2010). Hreyfing getur líka bætt gæði svefns, dregið úr streitu, bætt skap, aukið 

sjálfstæði og stuðlað að almennum lífsgæðum (Zdanuk, 2012). Jákvæð áhrif hreyfingar eiga við á 

meðgöngu eins og á öðrum tímum lífsins og getur minnkað líkur á hinum ýmsu fylgikvillum eins og 

óhóflegri þyngdaraukningu, meðgöngueitrun og MGS (Hawkins o.fl., 2014). Hreyfi kona sig í byrjun 

meðgöngu, eru minni líkur á hækkuðum blóðsykri og minnkar þannig líkur á þróun MGS (Deierlein 

o.fl., 2012).  

Rannsókn Oken o.fl. (2006) sýndi fram á að konur sem stunduðu öfluga hreyfingu eins og skokk, 

sund eða þolæfingar voru í minni hættu á að fá MGS eða vera með skert sykurþol borið saman við 

konur sem stunduðu enga hreyfingu. Rannsóknin sýndi einnig fram á að konur í kjörþyngd græddu 

mest á hreyfingunni að því leyti að líkurnar á því að þær fengju MGS minnkuðu töluvert þegar miðað 

er við konur í yfirþyngd eða offitu sem hreyfðu sig. 

Ráðleggingar The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) sem gefnar 

voru út árið 2015 vilja meina að allar heilbrigðar konur á meðgöngu ættu að stunda þol- og 

styrktaræfingar á meðan henni stendur. Deierlein o.fl. (2012) gerðu rannsókn á blóðsykri ófrískra 

kvenna og í ljós kom að þær konur sem hreyfðu sig í að minnsta kosti 30 mínútur á dag voru í 27% 

minni hættu á of háum blóðsykri.  

Konur sem eru óvanar því að hreyfa sig ættu að ganga rösklega í 30 mínútur eða meira en fimm 

daga vikunnar til að viðhalda eðlilegum blóðsykri. Insúlínþol eykst hratt eftir 48 klukkustunda hvíld 

og því þarf að huga að því að hreyfing sé stunduð reglulega. Hins vegar ættu ófrískar konur að 

varast það að stunda mjög ákafa hreyfingu lengur en í 60 mínútur í einu vegna hættu á 

blóðsykursfalli (Artal, 2015).  

Í rannsókn Brankston, Mitchell, Ryan og Okun (2004) og félaga var skoðað hvort lyftingaræfingar 

hefðu áhrif á insúlínþörf kvenna með MGS. Í rannsókninni var 32 konum með MGS skipt í tvo hópa 

þar sem annar hópurinn átti eingöngu að fylgja ráðleggingum um mataræði og hinn einnig að fylgja 

ráðleggingum um mataræði auk þess að stunda lyftingaræfingar. Þær æfingar sem  voru stundaðar, 

voru fóta-, upphandleggs- og axlaræfingar með lítilli þyngd. Niðurstöðurnar voru ekki afgerandi en 

gáfu þó vísbendingar um að insúlínþörf kvenna sem stunda lyftingar sé minni heldur en þeirra sem 

stunda enga hreyfingu á meðgöngu. Þess má einnig geta að þær konur sem ekki fengu leiðbeiningar 

um að stunda lyftingar, stunduðu ekki aðra hreyfingu meðan á rannsókninni stóð nema stöku 

göngutúra. 

Almennt hafa rannsóknir sýnt að hreyfing fyrir meðgöngu eða á fyrstu vikum meðgöngu hafi mest 

áhrif á það hvort konan þrói með sér MGS. Í rannsóknarsamantekt Tobias, Xang, Dam, Bowers og 

Hu (2011) kom fram að meðal annars hefur verið sýnt fram á að konur sem hreyfa sig reglulega 12 

mánuðum fyrir getnað, eiga um 55-67% minni líkur á því að þróa með sér MGS. Auk þess kom fram 
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að hreyfi kona sig á fyrstu vikum meðgöngu, minnka líkur hennar á því að þróa með sér kvillan um 

allt að 24%. 

 Önnur rannsóknarsamantekt frá 2015 sýndi að það að stunda hreyfingu á fyrstu vikum 

meðgöngu minnki líkur á MGS töluvert, en hreyfing á seinni hluta meðgöngu hafi ekki áhrif á tilkomu 

MGS. Þetta gæti stafað af því að insúlínviðnám í líkamanum eykst þegar líða fer á meðgöngu en 

hægt er að hafa áhrif á insúlínþolið á fyrri hluta meðgöngu. Sé hreyfing stunduð á fyrstu vikum 

meðgöngu er líkaminn betur í stakk búinn til að takast á við það álag sem fylgir breytingum á 

efnaskiptum á seinni hluta meðgöngu (Sanabria-Martínez o.fl., 2015). Hins vegar sýndu niðurstöður 

rannsóknar Deirlein o.fl. (2012) að þær konur sem stunduðu hreyfingu á 17.– 22. viku meðgöngu 

voru í 50% minni hættu á að þróa með sér MGS. Út frá þessum niðurstöðum má ályktaað hreyfing 

hefur mest áhrif á þróun MGS hjá þeim konum sem eru í undir- eða kjörþyngd við upphaf meðgöngu. 

Hreyfing gagnast einnig sem leið til að koma í veg fyrir fylgikvilla MGS eftir að hún hefur verið 

greind. Hreyfing og skynsamlegt mataræði gerir það að verkum að þyngdaraukning á meðgöngu 

verði innan marka og minnkar meðal annars líkur á því að barnið verði þungburi (Artal, 2015).  

Mikilvægt er að hvetja konur á barneignaraldri til að hreyfa sig til að minnka tíðni MGS. Hawkins 

o.fl. sýndu fram á með rannsókn sinni að þær konur sem eru vanar að stunda hreyfingu áður en þær 

verða þungaðar, eru líklegri til að hreyfa sig á meðgöngu. Einnig er mikilvægt að fræða þungaðar 

konur um hvaða æfingar er óhætt að stunda á meðgöngu, tíðni þeirra og lengd til að draga úr ótta 

kvenna um að reyna of mikið á sig eða fara fram úr sér (Sanabria-Martínez o.fl., 2015). Ekki er talið 

að regluleg og hæfileg hreyfing á meðgöngu hafi skaðleg áhrif á móður eða barn (Barakat, Perales, 

Bacchi, Coteron og Refoyo, 2014). 

Rannsókn Leppanen, Aittasalo, Raitanen, Kinnunen, Kujala og Luoto (2014) var gerð í Finnlandi 

á 399 þunguðum konum sem voru allar með einhverja áhættuþætti MGS. Þar kom fram að sú 

hreyfing sem konurnar stunduðu hvað mest á meðgöngu var létt hreyfing eins og göngutúrar og 

sund. Einnig kom fram í rannsókninni að þær konur sem stunduðu minnstu hreyfingu á meðgöngu 

voru þær sem voru með önnur börn á heimilinu, lágt menntunarstig, hreyfðu sig lítið fyrir meðgöngu, 

voru með grindarverki, ógleði, í ofþyngd eða offitu fyrir meðgöngu, fundu fyrir mikilli þreytu, tímaleysi 

eða voru uppteknar vegna vinnu.  

Leppanen og félagar komust einnig að því að þær konur sem stunduðu létta hreyfingu fyrir 

meðgöngu voru líklegar til að viðhalda sinni venjubundnu hreyfingu eftir að þær urðu þungaðar. Hins 

vegar voru þær konur sem stunduðu mikla og ákafa hreyfingu fyrir meðgöngu ekki eins líklegar til 

að viðhalda sama fari og áttu einnig oft erfitt með að ná settum viðmiðum um 30 mínútur af léttri 

hreyfingu á dag á meðgöngutímanum. Í þessari sömu rannsókn kom fram að konur fundu hvatningu 

til að hreyfa sig í því að eiga vini, maka og börn auk þess að vera í hlutastarfi og hafa meiri tíma til 

að stunda hreyfingu.  

Leiðbeiningar ACOG frá árinu 2015 segja að allar heilbrigðar konur eigi að stunda einhverja 

hreyfingu á meðgöngu. Þó eru einhverjar frábendingar.  

Helstu frábendingar fyrir því að stunda hreyfingu á meðgöngu eru: 

• Móðirin þjáist af hjartasjúkdómi 

• Móðirin þjáist af lungnasjúkdómi 
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• Leghálsbilun 

• Hætta á ótímabærri fæðingu 

• Blæðing á öðrum eða þriðja þriðjungi meðgöngu 

• Fyrirsæt fylgja 

• Belgrof 

• Meðgöngutengdur háþrýstingur 

• Meðgöngueitrun  

Einnig eiga almennar frábendingar frá hreyfingu, sem eru ekki meðgöngutengdar, við hjá konum 

á meðgöngu. Þessar frábendingar eru: 

• Alvarlegt blóðleysi 

• Órgreindar hjartsláttartruflanir 

• Krónísk berkjubólga 

• Illa stjórnuð sykursýki I 

• Lífshættuleg offita (LÞS >40 kg/m2) 

• Lífshættuleg undirþyngd (LÞS <12 kg/m2) 

• Illa stýrður háþrýstingur 

• Stoðkerfisvandamál sem geta takmarkað hreyfingu 

• Illa meðhöndluð flogaveiki 

• Illa meðhöndlaður skjaldkirtilssjúkdómur 

• Stórreykingar 

Finni kona fyrir eftirfarandi viðvörunarmerkjum á meðgöngu: blæðingu frá legi, mæði án áreynslu, 

svima, höfuðverk, brjóstverk, slappleika í vöðvum, verkjum eða bólgu í kálfa, samdráttum fyrir 

tímann, minnkuðum fósturhreyfingum eða leka á legvatni, eiga þær að stöðva æfinguna samstundis 

og ráðfæra sig við lækni eða ljósmóður (American College of Obstetricians and Gynecologists, 

2015).  

Konur sem hreyfa sig á meðgöngu verða að hafa í huga að drekka nóg af vökva fyrir æfingu, á 

meðan á henni stendur og á eftir. Þá ætti hitaeiningainntakan að aukast í samræmi við hreyfinguna 

svo þyngdaraukning móður sé með eðlilegasta móti á meðgöngunni (Moore, 2012). 

Hreyfing hefur ekki einungis áhrif á MGS heldur getur einnig dregið úr tíðni keisarafæðinga. Tinoly 

o.fl. (2014) könnuðu hvort hreyfing hefði áhrif á það hvort að börn fæddust með keisaraskurði eða 

um leggöng. Rannsóknin sýndi að hlutfall kvenna sem fæddu börn sín með keisaraskurði og hreyfðu 

sig í að minnsta kosti 150 mínútur á viku var 24,6% borið saman við 31,1% kvenna sem hreyfðu sig 

60-140 mínútur á viku og 30,6% kvenna sem hreyfðu sig í undir 60 mínútur á viku og því má segja 

að hreyfing geti minnkað líkur á því að kona fæði barn sitt með keisaraskurði. 

3.5.3 Mataræði  

Í gegnum árin hafa margir þættir í mataræði verið rannsakaðir með tilliti til meðgöngusykursýki. 

Meðal annars hefur verið talið að neysla á sykruðum gosdrykkjum, djúpsteiktum mat, dýrafitu og 

dýrapróteini, lágkolvetnafæði sem er með hátt hlutfall af dýrafitu, óhóflegu járni og próteinum fyrir 
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meðgöngu sé tengt aukinni hættu á MGS. Þar að auki hefur hefðbundið vestrænt mataræði sem 

einkennist af miklu rauðu kjöti, unnum kjötvörum, hreinsuðum kornvörum, sælgæti, frönskum 

kartöflum og brauðmeti einnig verið tengt við aukna hættu á MGS (Zhang o.fl., 2016). 

Fyrsti þriðjungur meðgöngu er mikilvægur fyrir þroska fóstuvísins og líffæra hans. Prótein eru 

sérstaklega mikilvæg til að viðhalda vexti fósturvísis og ráðlagt er að móðir neyti mikið af próteinum 

á meðgöngu þar sem fóstur, leg, fylgja og brjóst stækka hratt á meðgöngutímanum. Inntaka fólínsýru 

er einnig mikilvæg en sýnt hefur verið fram á að taugagallar eru algengari hjá börnum kvenna sem 

eru með litlar birgðir af fólínsýru í upphafi meðgöngu. Allar konur á barneignaraldri ættu því að neyta 

0,4mg af fólínsýru í fólínsýruríkum matvælum og jafnvel fæðubótaefnum. Meðal fólínríkra matvæla 

er grænt grænmeti, heilhveiti og ávextir. Næringarþarfir konunnar breytast þó eftir því sem líður á 

meðgönguna. Á fyrsta þriðjungi meðgöngu þarfnast konan ekki meiri næringar en áður vegna þess 

að fóstrið er enn lítið, þarfnast lítillar orku og tekur lítið af orkuþörf konunnar. Á öðrum og þriðja 

þriðjungi meðgöngu eykst næringarþörf konunnar mikið en á þriðja þriðjungi meðgöngu fer mesti 

vöxtur fóstursins fram og barnið gengur þá á orku- og steinefnaforða móðurinnar. Einnig er mikilvægt 

fyrir þungaðar konur að drekka nóg af vökva. Góð vökvainntekt stuðlar að reglulegum 

þarmahreyfingum auk þess sem þornun getur aukið áhættu á krömpum, samdráttum og 

fyrirburafæðingu (Moore, 2012).  

Zhang og Ning (2011) tóku saman rannsóknir sem sýnt hafa fram á ýmislegt tengdu mataræði 

og næringu sem getur aukið líkurnar á MGS. Af því má nefna að stórir skammtar af mat á miðri 

meðgöngu geta spáð fyrir um tilfelli eða endurtekin tilfelli á MGS. Meiri neysla fitu og minni neysla 

kolvetna getur aukið hættuna á MGS og stuðlað að skertu sykurþoli. Auk þess getur skortur á  C- og 

D-vítamíni snemma á meðgöngu einnig haft áhrif. Þær konur sem taka járn en hafa ekki þörf fyrir 

auka járn eru í aukinni hættu og neysla á sætum gosdrykkjum getur aukið líkurnar á MGS um 22%. 

Sykurstuðull er mælikvarði á hversu hratt sykur fer úr meltingarveginum og inn í blóðrásina. 

Matvæli með háan sykurstuðul hækka blóðsykurinn mikið og hratt á meðan matvæli með lágan 

sykurstuðul hækka blóðsykur lítið og hægt (Theobald, 2004).  Konur á meðgöngu ættu að neyta 

fæðu sem er með lágan sykurstuðul í stað þeirra sem eru með háan sykurstuðul (NICE, 2015).  

Heilbrigðisstarfsmenn ættu að hvetja konur til að vera í kjörþyngd og fræða þær um hvernig hægt 

sé að tileinka sér fjölbreytt mataræði, nota fæðubótaefni í hófi og að hreyfa sig (Moore, 2012; NICE, 

2015). Það mataræði sem mælt er með að konur neyti fyrir meðgöngu og getur minnkað áhættu á 

MGS er mikil neysla á ávöxtum og grænu grænmeti, kjúklingi og fiski og aukin hnetu og trefjaneysla 

(Zhang, Schulze, Solomon og Hu, 2006). Heilsusamlegt mataræði fyrir getnað er þó besta leiðin til 

að  tryggja það að nóg af næringarefnum séu til staðar fyrir komandi meðgöngu og vaxandi fóstur 

(Moore, 2012). 

3.5.4 Forvarnir 

Hægt er að beita forvörnum til að koma í veg fyrir sjúkdóma, frekari versnun eða skaða af völdum 

sjúkdóms sem er til staðar. Forvörnum er oft skipt í þrjú stig: fyrsta stigs forvörn, annars stigs forvörn 

og þriðja stigs forvörn.  
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Fyrsta stigs forvarnir eru notaðar áður en sjúkdómur kemur upp til að stuðla að heilbrigði fólks, 

efla lífsgæði og koma í veg fyrir sjúkdóma. Forvörnin snýr að almenningi sama hver er í áhættuhópi. 

Annars stigs forvarnir eru notaðar þegar vitað er að einstaklingurinn er í áhættuhópi fyrir tiltekinn 

sjúkdóm og notuð er skimun, til dæmis fyrir einhverjum ákveðnum sjúkdómi og reynt að greina hann 

á meðan ennþá er hægt að meðhöndla með árangursríkri meðferð. Annað dæmi um annars stigs 

forvörn er fræðsla fyrir fólk svo það geti sjálft komið auga á sjúkdóm eða komið í veg fyrir hann. 

Hægt er að beita þriðju stigs forvörn að einstaklingum sem eru með sjúkdóm og er ætlunin að koma 

þeim til heilsu á ný eða til eins góðrar heilsu og mögulega hægt er miðað við aðstæður (Berman, 

Snyder, Kozier og Erb, 2014).   

Fræðsla er ekki nægjanleg til að kona breyti um lífsstíl heldur þarf hún að vera sannfærð um að 

hún hafi einhverja stjórn á sínu eigin lífi og að velja sér lífsvenjur sem stuðla að góðri heilsu. Konan 

verður að hafa trú á forvörnum og trúa því að uppgötvun sjúkdóma sem fyrst hafi áhrif á heilsu 

hennar. Lífsstílsþættir sem konur geta sjálfar haft stjórn á eru til dæmis mataræði, tóbaksneysla, 

áfengi og vímuefnanotkun, hreyfing, útsetning fyrir sólarljósi, streitustjórn og kynlífshegðun. Aðrir 

þættir sem konan hefur ekki stjórn á eru til dæmis erfðaþættir og aðrir umhverfisþættir (Zdanuk, 

2012).  

Í rannsókn Carolan (2013) kom fram að hópfræðsla, þar sem farið er yfir mikið fræðsluefni á 

stuttum tíma, getur leitt til gremju og streitu hjá þeim sem fræðslan beinist að. Konurnar í 

rannsókninni áttu oft erfitt með að halda athygli og meðtaka þær upplýsingar sem settar voru fram 

auk þess sem hjúkrunarfræðingarnir töluðu um að erfitt væri að koma miklum upplýsingum frá sér á 

knöppum tíma. Konurnar tóku því ekki miklar upplýsingar með sér úr tímanum og því hafði fræðslan 

ekki tilætlaðan árangur. Flestir þátttakendur vildu þiggja einstaklingsbundna ráðgjöf og 

hjúkrunarfræðingarnir voru einnig hlynntari því að gefa einstaklingsmiðuð viðtöl með ráðgjöf og 

fræðslu þar sem hægt væri að koma til móts við bakgrunn hverrar konu fyrir sig.  

Mikilvægt er að mæta konum þar sem þær eru staddar hvað varðar þekkingu, menntunarstig, 

heilsulæsi, streitu og fleira þegar verið er að fræða þær um hvernig best sé að hafa stjórn á blóðsykri 

og vernda barnið fyrir áhrifum illa stjórnaðs blóðsykurs. Ef tekið er tillit til þessara þátta eru minni 

líkur á að konan finni fyrir streitu, vonbrigðum eða þreytu. Gott er að koma með tillögur að því hverju 

hægt er að bæta inn í mataræðið í staðinn fyrir það sem nauðsynlegt var að taka út auk þess sem 

ráðleggingar við tímastjórnun og hvernig best væri að koma eftirlitinu á eigin blóðsykri og breyttu 

mataræði inn í annasamt líf getur borið árangur. Mjög mikilvægt er að hrósa fyrir það sem vel er gert 

til að konan átti sig á því að hún er á réttri leið en það getur virkað sem hvati til að halda áfram að 

gera vel. Lélegt heilsulæsi, tungumálaörðugleikar og slæmt mataræði eru helstu ástæður þess að 

konur skilja illa hvaða breytingar þær þurfa að gera til að meðhöndla sína MGS sem getur komið í 

veg fyrir að árangur náist með stjórn mataræðis og hreyfingar (Carolan, 2013).  

Ætla má að hjúkrunarfræðingar séu í kjörstöðu til að fræða konur á barneignaraldri um 

áhættuþætti MGS og til að hvetja þær til að tileinka sér heilsusamlegan lífsstíl. Samkvæmt rannsókn 

Sólfríðar Guðmundsdóttur (2012) meðal hjúkrunarfræðinga á Íslandi kom í ljós að 

hjúkrunarfræðingum fannst þeir ekki fá næg tækifæri til að stunda forvarnarstarf á Íslandi og sögðu 

að það vantaði meiri samfellu í þjónustu milli kerfa innan hjúkrunar fyrir alla aldurshópa.  
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Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar hafi færni til að sinna forvörnum og fái viðeigandi handleiðslu, 

ráðgjöf og þjálfun í viðtalstækni en markmiðið með góðri fræðslu er að vernda fóstrið fyrir áhrifum 

blóðsykurshækkunar móðurinnar og vernda bæði móður og barn fyrir þróun á sykursýki II seinna á 

lífsleiðinni (Carolan, 2013; Sólfríður Guðmundsdóttir, 2012).  

Samkvæmt klínískum leiðbeiningum Embætti landlæknis um meðgönguvernd heilbrigðra kvenna 

í eðlilegri meðgöngu er mælt með að verðandi móðir sé frædd um mataræði og hreyfingu á 

meðgöngu (Embætti landlæknis, 2008). Til að stöðva núverandi þróun á aukningu á MGS verður að 

vera inngrip og forvarnir yfir allt lífsskeiðið. Með því að fylgjast með og gefa viðeigandi ráð geta 

heilbrigðisstarfsmenn haft áhrif á þyngdaraukningu á meðgöngu og minnkað tíðni yfirþyngdar og 

offitu hjá konum og börnum (Phelan, 2010). 
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4 Umræður 

Til er fjöldi rannsókna um meðgöngusykursýki og hvaða afleiðingar það getur haft á móður og barn. 

Margar nýjar kenningar hafa komið fram síðustu ár, til dæmis sú kenning að börn mæðra sem hafa 

fengið MGS séu líklegri til þess að vera með einhverfu eða með lægri greindarvísitölu en önnur börn 

(Fraser o.fl., 2014; Xiang o.fl., 2015). Þetta gefur til kynna að MGS móður hefur hugsanlega andleg 

og vitsmunaleg áhrif á barnið en ekki einungis líkamleg. Þetta er þó eitthvað sem þyrfti að rannsaka 

betur.  

Fyrri rannsóknarspurningin sem við leituðumst við að svara var: Hvert er algengi og hverjir eru 

áhættuþættir meðgöngusykursýki? 

Algengi MGS er að aukast á heimsvísu en er mismunandi eftir svæðum og löndum og þeim 

greiningarskilmerkjum sem notuð eru á hverjum stað. Samkvæmt rannsóknum er algengi MGS mest 

meðal asískra kvenna en lægst meðal evrópskra (Wang o.fl., 2016; Zhang o.fl., 2016).  

Tíðni MGS hér á landi hefur aukist töluvert síðastliðin ár (Margrét Helga Ívarsdóttir, 2015). Til að 

leita skýringa á þessari þróun er hægt að horfa til nokkurra áhættuþátta fyrir MGS. Meðal annars 

fæða fleiri konur yfir 40 ára börn í dag en áður (Hagstofa Íslands, 2015). Umræða hefur verið í 

íslensku samfélagi um hækkandi aldur mæðra og spurningar verið settar fram hvers vegna þróunin 

er á þennan veg. Í nútímasamfélagi virðist vera áhersla á menntun og fjárhagslegan stöðugleika 

áður en farið er að huga að barneignum. Ekki er víst að fólk sé almennt meðvitað um þau líkamlegu 

áhrif sem seinkun á barneignum getur haft í för með sér og þar má meðal annars nefna auknar líkur 

á MGS. 

Áhættuþættir fyrir MGS eru notaðir til að skera úr um það hvort kona sé skimuð fyrir MGS eða 

ekki hér á Íslandi (Landspítali, 2012). Einn af þessum áhættuþáttum er ofþyngd og offita sem er 

vaxandi vandamál á Íslandi sem og víðar í heiminum og eru offeitar mæður í meiri hættu á að upplifa 

meðgöngutengda kvilla en konur í kjörþyngd (Margrét Valdimarsdóttir o.fl, 2009; Zdanuk, 2012). 

Offita getur haft neikvæð áhrif á heilsufar verðandi mæðra og barna þeirra. Af öllum þeim fylgikvillum 

sem almennt er vitað að offita geti haft í för með sér ætti MGS einnig að bera háan hljóm þar sem 

konan er ekki einungis að valda sjálfri sér skaða með óheilsusamlegum lífsstíl heldur einnig afkvæmi 

hennar. Hafa ber þó í huga að umræðan um offitu og nauðsyn þess að vera í kjörþyngd getur verið 

viðkvæmt málefni og því þarf heilbrigðisstarfsfólk að vanda vel fræðslu og umræðu sem tekin er til 

þessara einstaklinga svo þeir finni ekki fyrir fordómum, gagnrýni eða árás. Þó er það mikilvægt að 

eiga þessar samræður við einstaklinga sem teljast í ofþyngd eða í offitu og veita þeim viðeigandi 

fræðslu en ekki víkja sér undan vegna viðkvæmni málsins.    

Annar áhættuþáttur MGS er kynþáttur annar en hvítur og eru asískar konur í mestri áhættu 

(Tripathi, 2012). Rannsókna er þörf á því hvers vegna konur af asískum uppruna eru líklegri en aðrar 

konur til að greinast með MGS en fyrir 24 árum var talið mögulegt að það væri tengt 

lífeðlisfræðiegum þáttum (Shelley-Jones o.fl., 1993). Við heimildaleit fundust ekki skýrar rannsóknir 

varðandi þetta viðfangsefni eða ástæður fyrir því hvers vegna MGS virðist frekar koma fram hjá 

konum af asískum uppruna. Umhugsunarvert er að ekki hafi komið fram nákvæmar skýringar á 

þessum þætti þrátt fyrir ábendingar og í ljósi þess að þessi kynþáttur er talinn stór áhættuþáttur fyrir 
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MGS. Áhugavert er að horfa til þess að konur af asískum uppruna eru oft vanar því að innbyrða 

kolvetnaríkan mat og gæti verið að mikil kolvetnaneysla þeirra skili sér í aukinni tíðni MGS hjá 

þessum kynþætti (Carolan o.fl., 2012). Út frá þessu er hægt að velta því fyrir sér hvort kynþáttur einn 

og sér sé það sem skiptir höfuðmáli hvað varðar áhættu á MGS eða hvort menningarlegur munur 

og matarvenjur einstakra þjóða spili stærra hlutverk þegar við kemur hærri tíðni MGS í vissum 

samfélögum. Því er spurning hvort forvarnir gætu skilað jafn miklum árangri í öllum samfélögum eða 

hvort forvarnir eru erfiðari þar sem meiri neysla er á sykruðum og kolvetnaríkum matvælum.  

Greining á MGS er talin mikilvæg til að hægt sé að grípa inn í með einhverskonar meðferð og 

vernda bæði móður og barn fyrir fylgikvillum sem hægt er að fyrirbyggja með vel stjórnuðum 

blóðsykri móður (Fraser, 2012; Hopkins og Artal, 2013). Einnig væri hægt að minnka líkurnar á því 

að barnið fengi sykursýki II seinna á lífsleiðinni ef komið er í veg fyrir MGS hjá móður. Ekki er þó 

hægt að ganga út frá því að þróun MGS hjá móður hafi meira að segja til um áhættu barns á að fá 

sykursýki II heldur en þáttur heimilisaðstæðna og matarvenja fjölskyldunnar. 

Fram hefur komið að greining MGS getur haft neikvæð áhrif á andlega líðan konunnar. Henni 

getur brugðið fyrst eftir greiningu auk þess að finna fyrir kvíða, ótta og auknu álagi vegna hvatningar 

um aukna hreyfingu og breytingu á mataræði (Bandyopadhyay o.fl., 2011; Morrison o.fl., 2014; 

Persson o.fl., 2010). Með góðri fræðslu og vitundarvakningu í samfélaginu er mögulega hægt að 

undirbúa konu sem hefur áhættuþátt fyrir MGS og draga úr þeim neikvæðu andlegu áhrifum sem 

hún getur orðið fyrir í kjölfar greiningar.  

Leiðbeiningar NICE frá árinu 2015 mæla með því að fleiri konur séu skimaðar en færri til að hægt 

sé að veita konunum meðferð og koma þannig í veg fyrir þá fylgikvilla sem upp geta komið. Ef 

greining á MGS liggur ekki fyrir er ekki hægt að veita viðeigandi meðferð til að koma í veg fyrir 

fylgikvilla. Þannig er hægt að færa rök fyrir því að ofgreining MGS sé skárri kostur en vangreining. 

Það mætti hugsa það þannig að ávinningur greiningar og möguleikar á meðferð væru meiri en slæm 

áhrif sem greining getur haft á andlega líðan móður.  

Hin rannsóknarspurningin sem sett var fram: Hvaða þáttum hefur verið lýst í rannsóknum til að 

fyrirbyggja meðgöngusykursýki? 

Margar rannsóknir hafa sýnt að fyrirbygging á MGS er möguleg. Í því samhengi hefur þó nokkuð 

verið rannsakað hvaða áhrif hreyfing og mataræði hefur á MGS. Helstu niðurstöður þessara 

rannsókna eru þær að hreyfing, þá sérstaklega fyrir meðgöngu og á fyrstu 12 vikum hennar, hefur 

mjög jákvæð áhrif á insúlínþol kvenna og þá jafnframt á MGS. Hreyfing er talin vera ein helsta 

fyrirbyggingin fyrir MGS þar sem hún minnkar insúlínþol kvenna sem gerir það að verkum að 

blóðsykurinn hækkar ekki eins mikið. Hreyfing getur einnig stuðlað að lækkun líkamsþyngdarstuðuls 

(LÞS) kvenna og þannig minnkað líkurnar á mörgum öðrum lífsstílssjúkdómum (Tobias o.fl., 2011; 

Zhang og Ning, 2011). Í rannsókn Leppanen o.fl. (2014) kom hins vegar fram að einungis 13 konur 

af 399 fengu hvatningu frá hjúkrunarfræðingi til að stunda hreyfingu á meðgöngu. Rannsóknin var 

gerð í Finnlandi og vekur upp spurningar hvort hægt sé að heimfæra þessar tölur yfir á íslenskt 

heilbrigðiskerfi. Þó er hægt að velta því upp hvort tími hjúkrunarfræðinga hérna á Íslandi sé af svo 

skornum skammti að ekki gefist tími til að hvetja konur áfram til heilbrigðara lífernis. 
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Hlutverk hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra við forvarnir fyrir MGS er hægt að skipta í þrjú stig á 

eftirfarandi hátt: 

• Fyrsta stig er fræðsla til almennings um MGS, áhættuþætti og fylgikvilla auk hvatningar á 

því sem hægt er að gera til að lifa heilbrigðu lífi og stuðla um leið að góðri heilsu ófædds 

barns og móður í framtíðinni.  

• Annað stig forvarna er beint til þungaðra kvenna á fyrri hluta meðgöngu áður en greining 

á MGS kemur til og getur meðal annars farið fram í fyrstu tímum mæðraverndar. Hægt er 

að fræða konur um áhættu MGS og þann ávinning sem fæst með hreyfingu og heilbrigðum 

lífsstíl. Einnig er skimun á MGS fyrir konur sem taldar eru í áhættuhópi talin sem annars 

stigs forvörn þar sem reynt er að greina vandamálið eins fljótt og mögulegt er.  

• Þriðja stig forvarna er beint að þeim konum sem komnar eru með greiningu á MGS. 

Tilgangurinn er að stuðla að heilbrigði móður og barns eins mikið og mögulegt er hægt 

með það að leiðarljósi að koma í veg fyrir fylgikvilla. Á þessu stigi er hægt að fræða um 

mikilvægi þess að halda blóðsykri innan eðlilegra marka, fylgikvilla of hás blóðsykurs á 

móður og barn og hvetja konur til breytinga á mataræði og aukningar á hreyfingu til að 

hafa betri stjórn á blóðsykri.  

Við fyrirbyggingu væri hugsanlega vænlegast til árangurs að veita fyrsta stigs forvörn með því að 

fræða konur um MGS áður en þær verða þungaðar þar sem talið er best að þær hreyfi sig og borði 

hollan og góðan mat í allt að 12 mánuði fyrir meðgöngu og á fyrstu vikum hennar (Tobias o.fl., 2011; 

Zhang og Ning, 2011). Mögulegt er að þekking kvenna á áhættuþáttum og fylgikvillum MGS geti 

hvatt konur til að huga sjálfar að fyrirbyggingu kvillans og byrja fyrr að huga að hollara mataræði og 

aukinni hreyfingu.  

Eins og fram hefur komið getur greining MGS haft neikvæð áhrif á andlega líðan konunnar 

(Bandyopadhyay o.fl., 2011). Fræðsla um MGS áður en greining verður gæti þó virkað sem 

einskonar stuðpúði fyrir konur og þá streitu sem fylgt getur greiningunni.  

Nokkrar rannsóknir minntust á það að þungaðar konur væru opnari fyrir lífsstílsbreytingum en 

aðrar konur og getur þungun hvatt konur til lífsstílbreytinga (Zhang o.fl., 2016). Þar að auki eru konur 

yfirleitt undir eftirliti heilbrigðisstarfsfólks á meðan meðgöngu stendur og er tímabilið því kjörið 

tækifæri til að fræða konuna og hvetja hana til að tileinka sér heilbrigðan lífsstíl. Á fyrstu vikum 

meðgöngu getur þó verið að kona finni fyrir ógleði og þreytu auk annarra líkamlegra einkenna sem 

gætu valdið vanlíðan. Þessi vanlíðan gæti komið í veg fyrir að konur stundi hreyfingu eða breyti 

mataræði sínu fyrst eftir að meðganga hefst. Vert er að hafa í huga að hugsanlega getur greining á 

MGS og tillaga um breyttan lífsstíl valdið álagi í lífi konunnar sem er einnig að takast á við álag sem 

fylgir undirbúningi komu barns í heiminn. Það getur gert það að verkum að þrátt fyrir að konan taki 

ráðleggingum heilbrigðisstarfsfólks og breyti um lífsstíl og auki hreyfingu getur þessi streita haft öfug 

áhrif á þá jákvæðu þætti sem hreyfingin stuðlar að (Deierlein o.fl., 2012). Fræðsla, hrós og hvatning 

eru mikilvægir þættir til að konan hafi trú á sjálfri sér og getu sinni til að gera breytingu á sínum lífsstíl 

hvort sem um er að ræða tímabil fyrir eða eftir greiningu MGS til að hún stuðli að heilbrigði hennar 

sjálfrar og ófædds barns hennar (Carolan o.fl., 2012). 
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Hægt er að velta vöngum yfir því hvort ráðlagt sé að einblína á hvað meðganga er kjörið tækifæri 

til lífsstílsbreytinga þegar hugsanlega væri betra að beina fræðslu og tillögum um heilbrigðan lífsstíl 

til kvenna áður en þungun verður til að koma í veg fyrir aukna streitu á meðgöngu. Mögulega væri 

fótur fyrir því að setja upp undirbúningsnámskeið fyrir einstaklinga í barneignarhugleiðingum þar 

sem farið væri yfir ýmsa mikilvæga þætti, meðal annars hreyfingu og mataræði. Auk þess gæti það 

haft góð áhrif að fræða konur á barneignaraldri um MGS og þær afleiðingar sem það getur haft í för 

með sér og mikilvægi heilbrigðs lífernis fyrir þær sjálfar og ófædd börn þeirra.  

Ýmist fræðsluefni er til á vef heilsugæslu og annarra heimasíðna, sem ætlaðar eru fyrir 

almenning, um MGS, mataræði og hreyfingu á meðgöngu. Mögulegt er að konum sé bent á þessar 

upplýsingar þegar þungun hefur orðið. Hugsanlega gæti verið að fyrirbygging sé ekki eins 

árangursrík á þessum tímapunkti og ef fólk vissi af þessum upplýsingum og gæti lesið sér til um leið 

og það fer að huga að barneignum. Því er mikilvægt að hafa hátt um MGS í umræðum um barneignir 

og meðgöngu í samfélaginu. Í fyrstu skoðun í mæðravernd er rætt um mataræði og hreyfingu á 

meðgöngu. En þó er ekki minnst sérstaklega á fræðslu um MGS í klínískum leiðbeiningum frá 

landlækni (Embætti landlæknis, 2008). Þar sem MGS er sífellt vaxandi vandamál er mögulega 

tímabært að uppfæra leiðbeiningar og opna umræðu um MGS í fyrstu heimsókn í mæðravernd og 

jafnvel fyrr, þá sérstaklega ef áhættuþættir eru til staðar. Auk þess þyrftu upplýsingar til fólks að vera 

þær sömu frá mismunandi aðilum innan heilbrigðiskerfisins. 

Til að stöðva þá þróun sem er í dag, verður að huga að lýðheilsu samfélagsins og auka inngrip 

og forvarnir yfir allt lífsskeiðið. Með viðeigandi eftirfylgni og einstaklingsbundinni fræðslu geta 

heilbrigðisstarfsmenn haft áhrif á þyngdaraukningu á meðgöngu og minnkað tíðni yfirþyngdar og 

offitu hjá konum og börnum (Phelan, 2010). Fyrirbygging þróun MGS getur verndað bæði móður og 

barn gegn langtímaáhrifum kvillans og ætti að vera forgangsmál.  

Nauðsynlegt er að vega og meta þá kosti og galla sem ofgreining MGS getur haft. Bera þarf 

saman þá alvarlegu fylgikvilla sem MGS getur haft fyrir móður og barn við þá vanlíðan, streitu og 

skömm sem móðirin getur upplifað í kjölfar greiningar. Einnig þarf að huga að því hvenær fræðsla 

myndi bera mestan árangur þar sem erfitt gæti reynst að ná til einstaklinga sem eru í 

barneignarhugleiðingum sem markhóp.  
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5 Ályktanir  

Meðgöngusykursýki er alvarlegt og vaxandi vandamál í hinum vestræna heimi sem þarf að fá meiri 

hljómgrunn í umræðu samfélagsins.  

Niðurstöður þessarar fræðilegu samantektar hvetur vonandi heilbrigðisstarfsfólk til að fræða 

konur á barneignaraldri um mikilvægi þess að viðhalda og stuðla að kjörþyngd til að minnka líkur á 

MGS og öðrum fylgikvillum meðgöngu og fæðingu. Það er einnig mikilvægt að fræða konur um 

mikilvægi eigin þyngdar, mataræðis og hreyfingar á afkomu barns þeirra. Þegar kona er orðin 

þunguð þarf einnig að fræða hana um mataræði og æskilega þyngdaraukningu á meðgöngu og 

ræða hvers vegna mikilvægt er fyrir hana að þyngjast ekki umfram þær ráðleggingar sem settar eru 

fram.  

Höfundum finndist áhugavert að rannsaka hvenær fræðsla til kvenna um áhættur sem fylgja MGS 

ber mestan árangur: fyrir meðgöngu, á fyrstu vikum meðgöngu eða við greiningu til að fyrirbyggja 

MGS. Einnig væri gott að sjá fleiri íslenskar rannsóknir gerðar á þessu efni og þeim fyrirbyggjandi 

þáttum sem nefndir hafa verið í þessari samantekt. Auk þess væri fróðlegt að sjá íslenska rannsókn 

sem gerð væri á andlegri líðan kvenna við greiningu á MGS og þá neikvæðu þætti sem fylgt geta 

ofgreiningu. Það gæti gefið okkur hugmynd um það hvernig íslenskar konur taka á greiningu á MGS 

og þeim ráðleggingum sem þær fá í kjölfarið um breyttan lífsstíl auk þess sem það gæti svarað 

spurningunni um hvort betra sé að ofgreina eða vangreina MGS.  

Skima þarf áfram fyrir MGS samkvæmt klínískum leiðbeiningum eins og gert hefur verið á Íslandi.  

Þó er kominn tími til að endurskoða þær klínísku leiðbeiningar um MGS sem í gildi eru á Landspítala 

til að þær endurspegli nýjustu þekkingu í heiminum í dag og stuðli að sem nákvæmustu greiningu 

án þess að verið sé að ofgreina eða vangreina MGS. 
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