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Ágrip 

 

 

Inngangur: Sykursýki sem greinist fyrst á meðgöngu flokkast sem meðgöngusykursýki (MGS). Tíðni 

MGS hefur aukist mikið á Íslandi á síðustu árum, sem er talið vera vegna aukinnar tíðni ofþyngdar og 

offitu þjóðarinnar og hækkandi aldurs mæðra. Einnig hafa breytt greiningarskilmerki aukið greiningu 

sjúkdómsins. Aukin tíðni ýmissa fylgikvilla, bæði hjá móður og barni, hefur verið tengd við MGS. 

Skimað er fyrir MGS snemma á meðgöngu hjá konum með ýmsa áhættuþætti. Þá er fastandi glúkósi 

mældur og ef hann mælist 5,1 mmól/l eða hærra er greining staðfest. Ef hann mælist ekki svo hár er 

framkvæmt sykurþolspróf við 24-28 vikur. Rannsóknin skoðar útkomur fæðinga kvenna með MGS út 

frá fastandi blóðsykurgildi snemma á meðgöngu  

 

Efni og aðferðir: Gögnin fengust frá Fæðingarskrá. Þau innihéldu upplýsingar um konur sem 

greindust með MGS á árunum 2016-2018 og viðmiðunarhóp, þar sem ein kona var pöruð við hverja í 

rannsóknarahópnum. Þær voru paraðar m.t.t. aldurs og hvort móðir var frumbyrja eða fjölbyrja. Fyrir 

rannsóknarhóp voru fastandi blóðsykurgildi sótt og skráð úr Heilsugátt og konunum skipt í fjóra hópa 

eftir fastandi blóðsykurgildum: <5,1 (konur sem greinast seinna á meðgöngu með MGS), 5,1-5,2, 5,3-

5,5 og 5,6 mmól/l. Notast var við tvíkosta aðhvarfsgreiningu til að reikna gagnlíkindahlutfall fyrir líkur 

á ýmsum fylgikvillum eftir þessum hópum. 

 

Niðurstöður: Líkamsþyngdarstuðull við fyrstu mæðraskoðun mældist hærri í hverjum hópi. Líkurnar á 

framköllun fæðingar hækkuðu marktækt í hverjum hópi en ekki var marktækur munur á tíðni annarra 

fæðingarinngripa. Líkur á meðgönguháþrýstingi voru marktækt meiri hjá efri tveimur hópunum en líkur 

á meðgöngueitrun voru einungis marktækt meiri hjá <5,1 hópnum. Tíðni vatnslegs, blóðsykursfalls 

nýbura og axlarklemmu var hærri í öllum rannsóknarhópum en viðmiðunarhópi en var ekki marktækur 

samanburður á öllum hópum. Ekki var marktækur munur á öðrum fylgikvillum nýbura. Konur sem 

mældust með 5,3-5,5 voru u.þ.b. tvöfalt líklegri til þess að fara á lyf við MGS, samanborið við lægri 

gildi, og þær sem mældust með 5,6 u.þ.b. fjórfalt líklegri. Líkurnar á nánast öllum fylgikvillum lækkuðu 

þegar leiðrétt var fyrir líkamsþyngdarstuðli.  

 

Umræður: Líkur á hinum ýmsu fylgikvillum sem tengdir eru MGS eru meiri hjá konum með 

greininguna borið saman við viðmiðunarhóp. Líkurnar á sumum þessarra fylgikvilla hækka jafnframt 

meira eftir því sem fastandi blóðsykursgildi, á fyrri hluta meðgöngu, mælist hærra. Þar má t.d. nefna 

meðgönguháþrýsting og  blóðsykurfall nýbura. Ef blóðsykur mælist <5,3 eru aukast líkur á að þurfa 

lyfjameðferð við MGS verulega. Tíðni á framköllun fæðingar eykst einnig eftir því blóðsykursgildið 

hækkar. Samkvæmt klínískum leiðbeiningum er fæðing framkölluð við 39-40 viku hjá konum sem eru á 

lyfjum við MGS en við 40-41 viku hjá konum sem ekki eru á lyfjum, en fyrr ef fylgikvillar eins og t.d. 

háþrýstingur koma upp. Því fara hækkandi tíðni fylgikvilla og framköllun á fæðingu saman. 
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Listi yfir skammstafanir og skilgreiningar 

MGS = Meðgöngusykursýki (e. Gestational Diabetes Mellitus) 

LÞS = Líkamsþyngdarstuðll (e. Body mass index)  

GDMA1 = Gestational Diabetes Mellitus af tegund A1 (meðgöngusykusýki meðhöndluð með 

matarræði og hreyfingu 

GDMA2 = Gestational Diabetes Mellitus af tegund A2 (meðgöngusykursýki meðhöndluð með 

insúlíni og/eða öðrum sykursýkislyfjum)  

OR = Gagnlíkindahlutfall (e. Oddds Ratio) 

CI = Öryggisbil (e. Confidence Interval) 

IADPSG = International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups 

HAPO = Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome  
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1 Inngangur  

 

Meðgöngusykursýki (MGS) er skilgreind sem skert sykurþol af breytilegum alvarleika sem hefst 

eða greinist á meðgöngu. Ef kona greinist með meðgöngusykursýki á fyrsta þriðjungi meðgöngu eru 

líkur á því að í raun sé um ógreinda sykursýki 2 að ræða, en greiningin meðgöngusykursýki er þó 

notuð á meðan konan er þunguð 1.  

Sykursýki 2 er ört vaxandi lýðheilsuvandamál í öllum heiminum. Aukin tíðni offitu og ofþyngdar, 

hækkandi aldur þjóða og kyrrsetulífsstíll eru taldar helstu orsakir aukins algengis sykursýki í 

samfélögum 2, 3.  Tíðni meðgöngusykursýki í samfélagi fylgir beint tíðni sykursýki 2 og er hún því 

mismunandi eftir löndum 4. Tíðni MGS á Íslandi hefur breyst mikið á seinustu árum. Ár árunum 2009-

2010 var tíðni MGS á Íslandi 5,2% en á árunum 2015-2017 var tíðnin 11,8% 5. Þessa aukningu er t.d. 

hægt að rekja til aukinnar offitu og ofþyngdar þjóðarinnar og hækkandi aldurs mæðra. Einnig voru ný 

greiningarskilmerki fyrir MGS voru tekin upp á Íslandi árið 2012, sem stækkaði hóp þeirra kvenna sem 

fá greininguna.  

 

1.1 Meingerð 

Um miðja meðgöngu verður aukið insúlínviðnám í vefjum móður, en insúlínviðnám kallast það 

þegar frumur líkamans bregðast síður við boðum hormónsins. Viðnámið eykst og nær hápunkti á 

síðasta þriðjungi meðgöngunnar. Þá getur insúslínviðnámið nálgast þau gildi sem sjást hjá 

einstaklingum með sykursýki 2. Þetta gengur til baka eftir fæðingu 6. Insúlinviðnám á meðgöngu er 

talið mega rekja til ýmissa hormóna sem fylgjan framleiðir á meðgöngu, m.a. estrógens, prógesteróns 

og human placental lactogens. Það eykst einnig vegna þyngaraukningar móður 7. Undir venjulegum 

kringumstæðum á meðgöngu, auka β-frumur brissins framleiðslu sína á insúlíni til þess að bæta upp 

insúlínviðnámið í vefjunum og halda blóðsykurgildum innan réttra marka. Insúlínþörf kvenna á 

meðgöngu er mjög svipuð hjá konum með og án MGS. Hins vegar tekst β- frumunum ekki að 

framleiða nægilegt magn insúlíns til þess að svara aukinni þörf vefja líkamans hjá konum með MGS 

og því verður sykurmagn í blóði of hátt. Greindar hafa verið þrjár ástæður vanstarfsemi í β-frumum (of 

lítillar insúlínframleiðslu í líkamanum) utan meðgöngu. Þær eru eyðilegging β-frumna vegna 

sjálfsofnæmisviðbragða (sem er meingerð sykursýki 1), genabreytileiki sem veldur galla í β-frumunum 

og langvarandi insúlínviðnám, oft vegna offitu eða mikillar kviðfitu 8. Til eru vísbendingar um að allt 

þetta þrennt geti orsakað meðgöngusykursýki, en í langflestum tilfellum er um að ræða langvarandi 

insúlínviðnám. Þegar insúlínviðnám á meðgöngu bætist ofan á langvarandi insúlínviðnám konunnar þá 

ráða β-frumurnar ekki við að framleiða nægt insúlín til þess að uppfylla þessa miklu þörf vefjanna 6. 
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1.2 Áhættuþættir 

Í klínískum leiðbeiningum um greiningu og skimun fyrir meðgöngusykursýki á Íslandi eru nefndir sjö 

áhættuþættir við MGS. Þeir eru: aldur hærri en 40 ár, offita (LÞS yfir 30kg/m2), fyrri saga um MGS, 

fyrri fæðing þungbura (>4500g), skert sykurþol fyrir þungun, ættarsaga um sykursýki í fyrsta ættlið og 

kynþáttur annar en hvítur 9. Áströlsk rannsókn frá 2011 sýndi fram á að sterkustu áhættuþættirnir væru 

þrír: Sterkasti þátturinn er fyrri saga um MGS en konur sem hafa greinst áður með MGS er rúmlega 

tífalt líklegri til þess að greinast aftur borið saman við konur sem ekki höfðu greinst með MGS. Næst er 

hækkandi aldur en líkurnar eru sjöfaldar hjá konum sem eru fertugar eða eldri. Þá er offita móður þriðji 

sterkasti áhættuþátturinn en ef LÞS móður er yfir 30kg/m2 er hún sexfalt líklegri til þess að greinast 

með MGS 10.   

 

1.2.1 Offita 

Offita er sífelt vaxandi lýðheilsuvandamál um allan heim og samkvæmt skýrslu 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninnar frá 2014 voru 22,8% Íslendinga of feitir 11. Offita hefur í för með sér 

marga fylgikvilla, þar á meðal á meðgöngu. Líkur á hinum ýmsu fylgikvillum á meðgöngu og í fæðingu 

aukast verulega þegar líkamsþyngdarstuðull móður fer yfir 30kg/m2 12. Íslensk rannsókn frá árinu 2010 

sýndi fram á rúmlega áttfalda hættu mæðra með offitu til að þróa með sér meðgöngusykursýki miðað 

við þær sem voru í kjörþyngd 13. Dönsk ferilrannsókn frá árinu 2011 sem náði yfir 369.347 konur sýndi 

einnig fram á beint samband milli þyngdar kvenna og líka á að fá meðgöngusykursýki. Miðað við konur 

í kjörþyngd voru konur í yfirþyngd (LÞS = 25–29,9kg/m2) rúmlega þrefalt líklegri til að greinast með 

MGS. Konur með offitu (LÞS = 30–35kg/m2)  voru í tæplega áttfaldri hættu, og konur með alvarlega 

offitu (LÞS > 35kg/m2) í ellefufaldri hættu 14.  

 

1.2.2 Aldur móður 

Aldur mæðra hefur hækkað á undanförnum áratugum og hefur það verið tengt við ýmis vandamál á 

meðgöngu og í fæðingu. Á Íslandi hefur meðalaldur mæðra við fyrstu fæðingu hækkað úr 22 árum árið 

1961 upp í 27,8 ár árið 2017 15. Hætta á meðgöngusykursýki eykst með aldri, sérstaklega eftir 35 ára 

aldur 16, 17. Þetta var m.a. rannsakað í Ástralíu árið 2012 og sýndi sú rannsókn fram á línulega hækkun 

á áhættu eftir því sem aldur hækkar 18.  Sheen et al. komust að því að konur væru í mestri hættu á að 

fá MGS á milli 45 og 54 ára 19. Samkvæmt rannsókn Marozio et al. er hár aldur móður talinn 

sjálfstæður áhættuþáttur 20.    

 

1.2.3 Fyrri saga um MGS 

Fyrri saga um meðgöngusykursýki er sterkasti áhættuþáttur þess að að greinast með MGS 10. 

Þessi áhættuþáttur var rannskaður í afturskyggnri ferilrannsókn í Kaliforníu árið 2010. Rannsakaðar 

voru líkurnar á því að fá MGS á annarri eða þriðju meðgöngu. Bornir voru saman hópur kvenna sem 

höfðu greinst með MGS á fyrstu meðgöngu og viðmiðunarhópur sem hafði ekki fengið greininguna. 
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Niðurstöðurnar sýndu að konur sem greinst hafa með MGS á fyrstu meðgöngu eru í rúmlega 

þréttánfaldri áhættu á að greinast á annarri meðgöngu, borið saman við viðmiðunarhópinn. Konur sem 

greinast með MGS á fyrstu en ekki annarri meðgöngu eru í sexfaldri áhættu á að greinast á þriðju 

meðgöngu, en þær sem greinast bæði á fyrstu og annarri meðgöngu voru í tuttuguogsexfaldri áhættu 

að greinast á þriðju meðgöngu. Þessar niðustöður sýna okkur að kona er í mun meiri hættu að 

greinast með MGS ef hún hefur verið með sjúkdóminn á fyrri meðgöngu, og enn frekar ef hún hefur 

verið með hann oftar en einu sinni 21  

 

1.3 Fylgikvillar 

Til eru margir þekktir fylgikvillar við MGS, bæði hjá móður og og fóstri/barni. Árið 2008 var HAPO 

(Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes) rannsóknin birt og skýrði hún ýmislegt varðandi 

fylgikvilla MGS. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á tengsl milli hækkandi blóðsykurs móður og 

fylgikvilla við fæðingu og meðgöngu, bæði hjá barni og móður. Í rannsókninni var framkvæmt 75g 

sykurþolspróf hjá um 25.000 konum við 24-32 vikna meðgöngu. Blóðsykur var mældur fastandi og svo 

einni og tveimur klst. eftir inntöku glúkósanns. Hvorki ummönunaraðilarnir né konurnar sem tóku þátt í 

rannsókninni vissu niðurstöður sykurþolsprófsins. Ef fastandi blóðsykur mældist <5,8 mmól/l eða 

tveggja klst. blóðsykurgildið <11,0 mmól/l, þá fékk konan MGS greiningu, viðeigandi meðferð og var 

útilokuð úr rannsókninni. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að því hærri sem blóðsykursgildi á öllum 

stigum í sykurþolsprófinu mældust, því meiri voru líkur á hinum ýmsu fylgikvillum hjá móður og barni. 

Þeir voru fæðing frumbyrju með keisaraskurði, blóðsykurfall nýbura, hátt c-peptíð í naflastreng nýbura, 

sem er mælikvarði fyrir insúlínstyrk, og há fæðingarþyngd (>90 percentíl). Aðrir fylgikvillar sem jukust 

með hækkandi gildum blóðsykurs voru axlarklemma, nýburagula, meðgöngueitrun og fyrirburafæðing 

(fyrir 37 viku) 22.   

 

1.3.1 Þungburar  

Macrosomia er skilgreind sem fæðingarþyngd >90 percentíl  eða >4000 eða 4500g. Á milli 15-45% 

nýbura kvenna með MGS eru þungburar 23. Íslensk rannsókn sem skoðaði meðgöngusykursýki á 

Íslandi á árunum 2015-2017 sýndi að 6,6% barna MGS mæðra voru þungburar. Meðgöngusykursýki 

er sjálfstæður áhættuþáttur fyrir fæðingu þungbura 24. Ýmis áhætta getur fylgt fæðingu þungbura eins 

og axlarklemma, fósturköfnun (e. neonatal asphyxia), ásvelging barnabiks og andvana fæðing. Einnig 

er til staðar áhætta fyrir móðurina. Meiri líkur eru á að fæðing þurfi að fara fram með keisaraskurði, 

hætta á blæðingu eftir fæðingu, alvarlegum spangarrifum og sýkingum eykst 25, 26, 27. Axlarklemma 

getur fylgt fæðingu þungbura og skilgreiningin er sú að það þarf sérstök handtök til þess að losa axlir 

barns undan lífbeini móður eftir fæðingu höfuðsins. Ýmsir fæðingaáverkar geta komið fyrir við 

axlarklemmu. Alvarlegastur er áverki á plexus brachialis en einnig getur bæði upphandleggur og 

viðbein barnsis brotnað 28. 
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1.3.2 Háþrýstingssjúkdómar 

Ýmsir háþrýstingssjúkdómar geta komið upp á meðgöngu eins og meðgönguháþrýstingur og 

meðgöngueitrun. Meðgönguháþrýstingur er skilgreindur sem systólíkur þrýstingur 140 mmHg eða 

díastólískur þrýstingur  90 mm Hg eftir 20 vikur meðgöngu. Háþrýstingurinn verður að mælast tvisvar 

með minnst 6 klst. á milli mælinga. Meðgöngueitrun er skilgreind með sömu háþrýstingsmælingum og 

meðgönguháþrýstingur með próteinmigu (≥300 mg/24 klst.) í ofanálag 29.  

HAPO rannsóknin sýndi fram á auknar líkur á meðgöngueitrun eftir því sem blóðsykur mældist 

hærri 22. Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á á auknar líkur á meðgönguháþrýstingi og 

meðgöngueitrun hjá konum með MGS borið saman við viðmið 30, 31. Íslensk rannsókn á MGS á 

árunum 2009-2010 sýndi að tíðni meðgönguháþrýstings var 11,2% og meðgöngueitrunar 4,7% hjá 

konum með MGS 32. Önnur rannsókn sem skoðaði árin 2012-2014 sýndi hinsvegar að tíðni 

meðgönguháþrýstings var 7,2% og meðgöngueitrunar 6,7% 33. 

 

1.3.3 Langtímafylgikvillar 

Konur sem hafa fengið meðgöngusykursýki eru í aukinni áhættu að fá sykursýki 2 seinna á ævinni. 

Niðurstöður meta-analýsu frá árinu 2009 sýna að konur sem hafa fengið MGS eru í rúmlega sjöfaldri 

áhættu að þróa með sér sykursýki 2, borið saman við konur sem ekki hafa greinst með MGS á 

meðgöngu 34. Í Danmörku hefur helmingur kvenna, sem hafa fengið MGS, verið greindar með 

sykursýki 2 innan 10 ára 35. Einnig er aukin áhætta á hinum ýmsu hjarta- og æðasjúkdómum í kjölfar 

MGS 36. Dönsk rannsókn sýndi fram á að konur sem höfðu greinst með MGS væru þrefalt líklegri til 

þess að fá efnaskiptaheilkenni (e. metabolic syndrome) samanborið við konur sem hefðu ekki greinst 

með MGS á meðgöngu 37. Þessar rannsóknir sýna að mikilvægt er að fylgjast með konum, sem hafa 

greinst með MGS til frambúðar, skima þær reglulega fyrir sykursýki og leiðbeina með þyngdarstjórnun 

til að halda þyngd innan marka. 

Langvinnra fylgikvilla gætir einnig hjá börnum mæðra með MGS. Börnin eru líklegri til þess að 

verða offeit í æsku38. Einnig eru þau líklegri til þess að fá efnaskiptaheilkenni ef þau fæðast þungburar 

39.  

 

1.4 Greining og greiningarskilmerki 

Fyrstu skilmerki fyrir greiningu meðgöngusykursýki voru sett fram af O‘Sullivan og félögum á 

sjöunda áratug síðustu aldar. Þá var markmiðið að finna þær konur sem voru í aukinni áhættu að 

greinast með sykursýki 2 seinna á ævinni og greiningarskilmerkin skilgreind út frá því. Ekki var tekið 

tillit til áhrifa MGS á meðgönguna og nýburann, hvorki til lengri né skemmri tíma 40. 

Þegar HAPO rannsóknin var birt árið 2008 ollu niðurstöður hennar grundvallarbreytingu á því 

hvernig litið er á MGS og greiningu sjúkdómsins. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að líkur á 

hinum ýmsu fylgikvillum meðgöngu og fæðingar fóru línulega hækkandi með hækkandi 

blóðsykurgildum á sykurþolprófi. Aukin tíðni fylgikvilla móður og barns var tengd við mun lægri 
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blóðsykurgildi en áður hafði verið talið 22. Í kjölfar birtingar HAPO rannsóknarinnar vann alþjóðlegur 

hópur að því að skilgreina mörk til að greina fyrir MGS, byggða á niðurstöðum HAPO. Þessi hópur; 

The International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG), birti tillögur sínar 

að nýjum greiningarskilmerkjum sem voru unnin upp úr niðurstöðum HAPO rannsóknarinnar en ekki 

var einhugur um hvar ætti að setja mörkin. Nefnd fimmtíu alþjóðlegra vísindamanna vann að 

greiningarskilmerkjunum. Til þess að ákveða skilmerkin var notast við gagnlíkindahlutfall (e. Odds 

Ratio, OR) 1,75, þ.e. þau blóðsykurgildi sem sýndu að 75% meiri líkur voru á fylgikvillunum sem 

skoðaðir voru í HAPO.  Þannig var talið að mögulegt væri að greina þær konur sem þurfa á meðferð 

að halda, án þess að greina of margar konur. Mælt var var með 75 g sykurþolprófi við 24-28 vikur 

meðgöngu og til þess að fá greininguna MGS þarf aðeins eitt blóðsykurgildi að mælast of hátt . 

Greiningarskilmerkin sem voru lögð til eru eftirfarandi: fastandi blóðsykur ≥ 5,1 mmól/l, 1 klst. gildi ≥ 10 

mmól/l, og 2 klst. gildi ≥ 8,5 mmól/l. Þetta voru fyrstu greiningarskilmerkin sem tóku mið af áhrifum 

MGS á meðgönguna og nýburann (e. perinatal outcomes) 41.  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organisation) hefur tekið upp þessi 

greiningarskilmerki og mælir með þeim við greiningu MGS 42. Svíþjóð tók upp þessi greiningarskilmerki 

upp árið 2015 og eru þau skráð í klínískum leiðbeiningum þar í landi 43. Í Bretlandi eru 

greiningarskilmerkin önnur. Þar er fylgt leiðbeiningum frá National Institute for Health Care Exellence 

(NICE) sem mæla með skimun fyrir konur með áhættuþætti og greining er staðfest ef fastandi 

blóðsykurgildi er 5,6 mmól/l eða blóðsykurgildi eftir 2 klst. 7,8 mmól/l en blóðsykurmæling eftir   eina 

klukkustund er sleppt. Erfitt er að komast að því hver tíðni MGS er í heiminum og bera saman 

niðurstöður á milli landa vegna þess að greiningaskilmerki á milli landa hafa verið mismunandi í 

gegnum tíðina og í dag eru þau ekki allsstaðar eins 44. Á heimsvísu er þó stefnt að því að allir noti 

greiningarskilmerki WHO. 

Árið 2012 voru birtar nýjar klínískar leiðbeiningar um skimun, greiningu og meðferð sykursýki á 

meðgöngu á Íslandi. Þær byggja á niðurstöðum HAPO og leiðbeiningum frá IADPSG. Í þeim er mælt 

með skimun fyrir konur með einn af eftirfarandi áhættuþáttum: aldur hærri en 40 ár, offita (LÞS yfir 

30kg/m2), fyrri saga um MGS, fyrri fæðing þungbura (>4500g), skert sykurþol fyrir þungun, ættarsaga 

um sykursýki í fyrsta ættlið og kynþáttur annar en hvítur. Ef einn þessarra áhættuþátta er til staðar er 

fastandi blóðsykur mældur við fyrstu mæðraskoðun og ef hann mælist 5,1 mmól/l eða hærri þá er 

staðfest greining á meðgöngusykursýki (sjá mynd 1). Ef fastandi gildið er undið mörkum er mælt með 

sylurþolprófi við 24-28 vikur (sjá mynd 2) 
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Mynd 1: Skimun fyrir MGS og sykursýki 2 við fyrstu mæðraskoðun 

 

 

Mynd 2: Sykurþolpróf við 24-28 vikur meðgöngu 

 

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

undir 7 mmól/l í annarri mælingu. Sykursýki 2 er til staðar ef HbA1c ≥ 6,5%.  

Myndirnar koma úr klínískum leiðbeiningum um skimun, greiningu og meðferð sykursýki á meðgöngu 9 
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1.5 Meðferð 

Mikilvægt er að halda blóðsykri móður innan skikkanlegra marka á meðgöngu til þess að minnka 

líkur á hinum ýmsu fylgikvillum móður og barni. Með meðferð er leitast við að halda fastandi blóðsykri 

á bilinu 3,5 - 5.9 mmól/l og < 7,8 mmól/l eftir máltíðir. Meðgöngusykursýki er skipt í tvo flokka, GDMA1 

og GDMA2. GDMA1 er meðgöngusykursýki sem er meðhöndluð með matarræði og hreyfingu en 

GDMA2 er meðhöndluð með lyfjum þ.e. metformíni og/eða insúlíni9.   

Rannsóknir hafa sýnt fram á að fylgikvillar MGS minnka með því að meðhöndla sjúkdóminn 45, 46. 

Árið 2005 kom út slembiíhlutunarrannsókn þar sem konur sem greindust með MGS á milli 24 og 34 

vikna var skipt í tvo hópa, annar fékk meðferð, sem fólst í næringarráðgjöf, blóðsykurmælingum og 

insúlíngjöf eftir þörfum, en hinn hópurinn hefðbundna mæðravernd. Alvarlegir fylgikvillar, dauði, 

taugalömun, axlarklemma og beinbrot komu sjaldnar fyrir í meðferðarhópnum (1% á móti 4%). Einnig 

voru færri þungburar í meðferðarhópnum. Framköllun fæðingar og innlögn nýbura á vökudeild kom 

oftar fyrir í meðferðarhópnum, en rannsakendur töldu það vera vegna meiri eftirfylgdar með 

meðgöngunni og nýburarnum í þeim hópi 46.  

Aðalmarkmið meðferðar við MGS eru að halda blóðsykrinum innan réttra marka, taka tillit til 

áætlaðrar næringarþarfar móður og fósturs og  stuðla að hóflegri þyngdaraukingu móður. Grunnurinn 

að meðferðinni er breyting á matarræði en einnig er mælt með daglegri hreyfingu 9. Konum er ráðlagt 

að borða hollan mat og leggja áheyrslu á að skipta út mat með háum sykurstuðli út fyrir mat með 

lágum sykurstuðli 47. Konur mæla sjálfar blóðsykurgildin sín heima með blóðsykurmæli. Ef 15% 

mælinganna eru yfir æskilegum mörkum er lyfjameðferð gefin. Lyfjameðferð hér á landi er með  

metformín töflum og til viðbótar insúlíni ef þarf 9.  

Niðurstöður úr finnskri slembiíhlutunarrannsókn sem kom út árið 2016 sýndu að lífstílsbreytingar 

snemma á meðgöngu, fyrir greiningu á MGS, geta minnkað líkurnar á að móðir þrói með sér 

sjúkdóminn. Í rannsókninni tóku þátt þungaðar konur sem voru gengnar <20 vikur og höfðu verið með 

MGS á fyrri meðgöngu eða voru með LÞS yfir 30kg/m2 fyrir meðgöngu.  Þeim var skipt í tvo hópa og  

fékk inngripshópurinn tveggja klst hópfyrirlestur frá næringarfræðingi og þrjá viðtalstíma hjá 

hjúkrunarfræðingi um lífstílsbreytingar. Viðmiðshópurinn fékk hefðbundna mæðravernd. Í 

inngripshópnum greindust 13,9% kvennanna með MGS en í viðmiðshópnum 21,6% 48. 
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2 Markmið 

Helsta markmið þessarar rannsóknar er að kanna útkomu meðgöngu og fæðingar kvenna með 

meðgöngusykursýki miðað við niðurstöður mælinga á fastandi blóðsykri á fyrri hluta meðgöngu.   
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarþýði 

Rannsóknin er pöruð afturskyggn ferilrannsókn. Í rannsóknarhópnum voru allar konur sem sem 

fæddu á Íslandi á árunum 2016-2018 og höfðu hlotið meðgöngusykursýkisgreiningu, þær voru 1730. Í 

viðmiðunarhópnum voru konur sem ekki höfðu hlotið MGS greiningu. Þar var ein kona pöruð við 

hverja í rannsóknarhópnum m.t.t. aldurs og hvort móðir var frumbyrja eða fjölbyrja. Fjölbura fæðingar 

voru útilokaðar. 

 

3.2 Rannsóknargögn 

Gögnin fengust hjá Fæðingarskrá Embættis landlæknis. Listi með rannsóknar- og viðmiðshópnum 

innihélt eftirfarandi bakgrunnsbreytur: Aldur, LÞS við fyrstu mæðraskoðun, bæri (frumbryja eða 

fjölbyrja), þyngd í kg við fyrstu mæðraskoðun og þyngd í kg við síðustu mæðraskoðun. Einnig fengust 

upplýsingar um nýburann: fæðingarþyngd, -lengd og innlögn á vökudeild. Fyrir rannsóknarhópinn voru 

fastandi blóðsykurgildi sótt og skráð úr Heilsugátt. Mælingar sem voru skráðar fyrir 20 vikur meðgöngu 

voru teknar með og ef fleiri en ein mæling var skráð á þeim tíma var hæsta gildið valið. Þær konur sem 

ekki voru með fastandi blóðsykurgildi skráð í Heilsugátt fyrir 20 vikur voru útilokaðar úr 

rannsóknarhópnum og konan sem hafði verið pöruð við hana í viðmiðunarhópnum var það einnig. 

Konunum var skipt í fjóra hópa eftir fastandi blóðsykurgildum: <5,1 (konur sem greindust eftir 20 vikur 

með MGS), 5,1-5,2, 5,3-5,5 og >5,6 mmól/l. Ýmsar breytur fengust með ICD-10 kóðum og voru sumir 

kóðar sameinaðir í eina breytu sem var könnuð í rannsókninni. Breyturnar og viðeigandi ICD-10 kóðar 

má sjá í töflu 1. 

 

Tafla 1. Greiningar sem voru skoðaðar og ICD-10 kóðar sem fylgja hverri greiningu. 

ICD-10 greining 

Fæðingarmáti 

Eðlileg fæðing O80.0 – Sjálfkrafa hvirfilfæðing 

O80.1 – Sjálfkrafa sitjandafæðing 

O80.8 – Önnur sjálfkrafa fæðing 

O80.9 – Fæðing í vatni 

Framköllun fæðingar O83.8 – Framköllun fæðingar 

Valkeisaraskurður O82.0 – Fæðing með valkeisaraskurði 

Bráðakeisaraskurður O82.1 – Fæðing með bráðakeisaraskurði 

Áhaldafæðing O81.0 – Fæðing með lágri töng 

O81.1 – Fæðing meðmiðgrindartöng 

O81.2 – Fæðing með miðgreindartöng með snúningi 

O81.4 – Sogklukkufæðing 

O81.5 – Fæðing með bæði töng og sogklukku 
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Greiningar móður 

Fyrirverandi háþrýstingur O10.0 – Fyrirverandi háþrýstingur 

Meðgönguháþrýstingur O13 – Meðgönguháþrýstingur 

Meðgöngueitrun O14.0 – Væg eða miðlungs meðgöngueitrun 

O14.1 – Svæsin meðgöngueitrun 

O14.9 – Meðgöngueitrun, HELLP syndrome 

Lyfjameðferð við MGS O24.9 – Meðgöngusykursýki inúlínháð – GDMA2 

Vatnsleg O40 – Vatnsleg/Polyhydramnios 

Greiningar nýbura 

Axlarklemma O66.0 – Axlarklemma 

Blóðsykurfall P70.0 – Heilkenni hjá ungabarni móður með meðgöngusykursýki 

Þungburi P08.0 – Óvenjulega stórt ungabarn 

P08.1 – Önnur ungabörn þung miðað við meðgöngualdur 

Nýburagula P58 – Nýburagula af völdum annars óhóflegs rauðaloss 

P59 – Nýburagula af öðrum og ótilgreindum orsökum 

 

 

3.3 Tölfræði úrvinnsla 

Tölfræðiúrvinnsla fór fram í tölfræðiforritinu R Studio og Microsoft Exel. Samanburður á meðaltölum 

hópa var framkvæmdur með ANOVA prófi og samanburður miðgilda hópa með Kruskal prófi. Til 

samanburðar flokkabreyta var kí-kvaðrat próf notað. Tölfræðileg marktækni miðaðist við p<0,05. 

Notast var við tvíkosta aðhvarfsgreiningu til þess að reikna gagnlíkindahlutfall (e. odds ratio, OR) og 

95% öryggisbil (e. confidence interval, CI) fyrir líkur hinum ýmsu greiningum eftir fastandi 

blóðsykursgildahópum. Bæð óleiðrétt og leiðrétt gagnlíkindahlutfall var reiknað. Leiðrétt var fyrir LÞS 

mæðra við fyrstu mæðraskoðun.  

 

 

3.4 Leyfi 

Leyfi fyrir rannsókninni fengust hjá Vísindasiðanefnd, Persónuvernd, framkvæmdastjóra lækninga á 

Landsspítala og Landlækni. Afrit af leyfum má sjá aftast undir liðnum Fylgiskjöl. 
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4 Niðurstöður  

4.1 Samanburður hópa 

Fastandi blóðsykurgildi fyrir viku 20 voru skráð hjá 1219 konum, eða 70% allra kvenna sem 

greindust með MGS á rannsóknartímabilinu. Þar af greindust 696 konur eða 40% með MGS fyrir 20 

vikur, þ.e. mældust með fastandi blóðsykur  5,1 mmól/l.  

Í viðmiðunarhópi voru 1219 konur og í <5,1 voru 523 konur. Það fækkaði í hópunum eftir því sem 

blóðsykurgildin hækkuðu,  í 5,1-5,2 voru 314 konur og í 5,3-5,5 voru 261 kona. Í 5,6 voru fæstar 

konur eða 121. Samanburð á bakgrunnsbreytum hópanna er að sjá í töflu 2. Meðal LÞS allra 

rannsóknarhópanna var yfir 30 og LÞS fer hækkandi með hverjum hóp. Þyngd nýburanna jókst einnig 

með hækkandi blóðsykurflokki. Konurnar í rannsóknarhópunum voru líklegri til þess að hafa 

fyrirverandi háþrýsting en tíðnin hækkar ekki línulega á milli hópa. Meðgöngulengd styttist eftir því sem 

blóðsykursgildið mældist hærra. Ekki var marktækur munur á aldri mæðra eða hvort um var að ræða  

frumbyrju eða fjölbyrju, á milli hópa.  

 

 

Tafla 2. Samanburður bakgrunnsbreyta hópanna. 

SAMANBURÐUR HÓPA 

Blóðsykurflokkar Viðmið 

(n=1219) 

<5,1 

(n=523) 

5,1-5,2 

(n=314) 

5,3-5,5 

(n=261) 

5,6 

(n=121) 

P-gildi 

(<0,05) 

Aldur (ár)       

Meðaltal (staðalfrávik) 31,6  5,2 31,6  5,6 31,6  5,5 32,4  5,7 32,2  5,1 0,127 

LÞS (kg/m2)       

Miðgildi 

(fjórðungaspönn) 

24,6 

(21,9-28,8) 

31,3  

(25,6-34,9) 

31,5  

(27,3-34,7) 

32,4  

(29,4-36,6) 

34,4  

(30,5-38,4) 

<0,001 

Meðgöngulengd       

Miðgildi 

(fjórðungaspönn) 

280 
(274-286) 

277 
(271-284) 

279 
(273-285) 

278 
(273-282) 

275 
 (269- 282) 

<0,001 

Frumbyrja       

n (%) 459 (37,7) 204 (39) 119 (37,9) 95 (36,4) 41 (33,9) 0,858 

Fyrirverandi háþrýstingur       

n (%) 27 (2,2) 22 (4,2) 16 (5,1) 10 ( 3,8) 6 (5,0) 0,037 

Fæðingarþyngd (g)       

Meðaltal (staðalfrávik) 3600  570 3600  610 3670  560 3660  640 3740  620 0,022 
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4.2 Fæðingarmáti 

Fæðingarmáti kvennanna var skoðaður og má sjá niðurstöðurnar í töflu 3. Líkur á framköllun  

fæðingar fóru marktækt hækkandi með hverjum hóp. Ekki er marktækur munur á öðrum fæðingarmáta 

eftir að leiðrétt hefur verið fyrir LÞS. 

 

 

Tafla 3. Fæðingarmáti 

FÆÐINGARMÁTI 

Blóðsykursflokkar Viðmið 

(n=1219) 

<5,1 

(n=523) 

5,1-5,2 

(n=314) 

5,3-5,5 

(n=261) 

5,6  

(n=121) 

Eðlileg fæðing      

n (%) 829 (68,0) 336 (64,2) 205 (65,3) 183 (70,1) 82 (67,8) 

OR (95% CI) 

 

1,00 0,85 

(0,68-1,05) 

0,88 

(0,68-1,15) 

1,10 

(0,83-1,48) 

0,98 

0,67-1,49)  

Leiðrétt OR (95% CI) 

 

1,00 0,82 

(0,64-1,05) 

0,85 

(0,63-1,14) 

0,85 

(0,76-1,46) 

1,05 

(0,59-1,42) 

Framköllun fæðingar      

n (%) 331 (27,2) 215 (41,1) 144 (45,9) 132 (50,6) 70 (57,9) 

OR (95% CI) 1,00 1,83 

(1.51-2.32) 

2.27 

(1,76-2,93) 

2,75 

(2,09-3,61) 

3.68 

(2,52-5,42) 

Leiðrétt OR (95% CI) 

 

1,00 1,51 

(1,18-1,93) 

1,67 

(1,25-2,23) 

1,84 

(1,34-2,51) 

2,14 

(1,40-3,29) 

Valkeisaraskurður      

n (%) 96 ( 7,9) 53 (10,1) 26 ( 8,3) 24 ( 9,2) 14 (11,6) 

OR (95% CI) 1,00 1,32 

(0,92-1,87) 

1,05 

(0,67-1,64) 

1,18 

(0,73-1,86) 

1,53 

(0,81-2,69) 

Leiðrétt OR (95% CI) 

 

1,00 1,22 

(0,82-1,82) 

1,05 

(0,62-1,70) 

1,05 

(0,61-1,77) 

1,39 

(0,69-2,60) 

Bráðakeisaraskurður      

n (%) 96 ( 7,9) 53 (10,1) 26 ( 8,3) 24 ( 9,2) 14 (11,6) 

OR (95% CI) 1,00 1,47 

(1,08-1,99) 

1,24 

(0,84-1,80) 

1,19 

(0,78-1,78) 

1,49 

(0,85-2,48) 

Leiðrétt OR (95% CI) 

 

1,00 1,25 

(0,88-1,76) 

0,91 

(0,58-1,40) 

0,96 

(0,60-1,51) 

1,10 

(0,60-1,95) 

Áhaldafæðing      

n (%) 95 (7,8) 43 (8,2) 26 (8,3) 14 (5,4) 6 (5,0) 

OR (95% CI) 1,00 1,06 

(0,72-1,53) 

1,07 

(0,67-1,66) 

0,67 

(0,36-1,16) 

0,62 

(0,24-1,33) 

Leiðrétt OR (95% CI) 

 

1,00 1,17 

(0,76-1,79) 

1,33 

(0,79-2,17) 

0,91 

(0,47-1,67) 

1,62 

(0,36-2,16) 
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4.3 Fylgikvillar móður 

 

Samanburð á fylgikvillum móður má sjá í töflu 4. Ekki voru marktækt hækkaðar líkur á að þróa með 

sér meðgönguháþrýsting í neðri tveimur blóðsykurhópunum, samanborið við viðmið. Líkurnar jukust 

verulega í efri tveimur hópunum. Eftir leiðréttingu voru einungis marktækt auknar líkur á 

meðgöngueitrun hjá <5,1 hópnum. 

 

 

Tafla 4. Fylgikvillar móður 

FYLGIKVILLAR MÓÐUR 

Blóðsykursflokkar Viðmið 

(n=1219) 

<5,1 

(n=523) 

5,1-5,2 

(n=314) 

5,3-5,5 

(n=261) 

5,6  

(n=121) 

Meðgönguáþrýstingur      

n (%) 44 (3,6) 29 (5,5) 22 (7,0) 27 (10,3) 13 (10,7) 

OR (95% CI) 

 

1,00 1,57 

(0,96-2,52) 

2,01 

(1,17-3,37) 

3,08 

(1,85-5,04) 

3,21 

(1,62-5,99) 

Leiðrétt OR (95% CI) 

 

1,00 1,51 

(0,85-2,65) 

1,61 

(0,83-3,02) 

2,30 

(1,23-4,25) 

2,43 

(1,11-5,07) 

Meðgöngueitrun      

n (%) 25 (2,1) 25 (4,8) 11 (3,5) 11 ( 4,2) 8 (6,6) 

OR (95% CI) 1,00 2.41 

(1.37-4.25) 

1.74 

(0.82-3.49) 

2.10 

(0.98-4.23) 

3.42 

(1.41-7.44) 

Leiðrétt OR (95% CI) 

 

1,00 1,99 

(1,05-3,78) 

1,08  

(0,43-2,46) 

1,63  

(0,72-3,56) 

1,73  

(0,59-4,43) 

 

 

 

4.4 Fylgikvillar nýbura 

Samburð á fylgikvillum nýbura má sjá í töflu 5. Líkurnar á vatnslegi voru auknar í öllum hópum 

nema 5,3-5,5  hópnum en marktækni hvarf við leiðréttingu fyrir LÞS. Líkurnar á axlarklemmu voru mun 

hærri hjá <5,1 og 5,6 hópunum samanborið við viðmiðunarhóp. Tíðni á blóðsykurfalli nýbura jókst 

með hópunum og var marktæk hækkun á líkum hjá 5,3-5,5 og 5,6 hópunum borið saman við viðmið. 

Annað reyndist ekki marktækt eftir leiðréttingu. 
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Tafla 5. Fylgikvillar nýbura 

FYLGIKVILLAR NÝBURA 

Blóðsykursflokkar Viðmið 

(n=1219) 

<5,1 

(n=523) 

5,1-5,2 

(n=314) 

5,3-5,5 

(n=261) 

5,6  

(n=121) 

Vatnsleg      

n (%) 24 (2,0) 22 (4,2) 16 (5,1) 10 (3,8) 7 (5,8) 

OR (95% CI) 

 

1,00 2,18 

(1,21-3,94) 

2,67  

(1,38-5.06) 

1,98  

(0.90-4.08) 

3,06  

(1.19-6.90) 

Leiðrétt OR (95% CI) 

 

1,00 1,66 

(0,88-3,14) 

1,66 

(0,78-3,40) 

1,23 

(0,51-2,74) 

1,62 

(0,56-4,08) 

Axlarklemma      

n (%) 3 ( 0,2) 6 (1,1) 2 (0,6) 3 (1,1) 4 (3,3) 

OR (95% CI) 1,00 4,70 

(1,24-22,38) 

2,60 

(0,34-15,75) 

4,71 

(0,87-25,59) 

13,85 

(3,02-71,05) 

Leiðrétt OR (95% CI) 

 

1,00 5,30 

(1,15-37,60) 

1,48 

(0,07- 16,04) 

4,96 

(0,76- 40,14) 

9,98 

(1,46-83,7) 

Eftirlit á vökudeild      

n (%) 70 (5,7) 32 (6,1) 18 (5,7) 25 (9,6) 11 (9,1) 

OR (95% CI) 1,00 1,07 

(0,69-1,63) 

1,00 

(0,57-1,66) 

1,74 

(1,06-2,77) 

1,64 

(0,80-3,07) 

Leiðrétt OR (95% CI) 

 

1,00 0,82 

(0,50-1,32) 

0,64 

(0,32-1,16) 

1,46 

(0,85-2,49) 

1,02 

(0,44-2,10) 

Blóðsykurfall      

n (%) 5 (0,4) 3 (0,6) 3 (1,0) 5 (1,9) 6 (5,0) 

OR (95% CI) 1,00 1.41 

(0.29-5.76) 

2.35  

(0.48-9.64) 

2.56  

(1.95-3.37) 

3.53  

(2.39-5.24) 

Leiðrétt OR (95% CI) 

 

1,00 1,32 

(0,94-1,09) 

3,21 

(0,60-19,22) 

6,53 

(1,45-34,5) 

10,94 

(2,1-62,53) 

Nýburagula      

n (%) 50 (4,1) 35 (6,7) 11 (3,5) 7 (2,7) 6 (5,0) 

OR (95% CI) 1,00 1,68 

(1,07-2,61) 

0,85 

(0,41-1,59) 

0,64 

(0,26-1,35) 

1,22 

(0,46-2,70) 

Leiðrétt OR (95% CI) 

 

1,00 1,39 

(0,80-2,36) 

0,74 

(0,31-1,56) 

0,77 

(0,31-1,71) 

1,21 

(0,40-3,02) 

Þungburi      

n (%) 43 (3,5) 29 (5,5) 19 (6,1) 15 (5,7) 8 (6,6) 

OR (95% CI) 1,00 1,61 

(0,98-2,59) 

1,76 

(0,99-3,02) 

1,67 

(0,88-2,98) 

1,94 

(0,83-4,01) 

Leiðrétt OR (95% CI) 

 

1,00 1,15 

(0,66-1,96) 

1,28 

(0,67-2,33) 

1,22 

(0,62-2,31) 

1,10 

(0,42-2,50) 
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4.5 Lyfjameðferð 

Í töflu 6 má sjá samanburð allra undirhópa rannsóknarhópsins, tíðni og líkur á því að konurnar hafi 

þurft lyfjameðferð við MGS (metformín og/eða insúlín). Tæplega 6% í <5,1 og 5,1-5,2 hópunum þurftu 

á lyfjameðferð að halda, en tíðnin og gagnlíkindahlutfallið hækkaði marktækt í efri tveimur hópunum.  

 

 

Tafla 6.  Lyfjameðferð við MGS 

Blóðsykursflokkar <5,1 

(n=523) 

5,1-5,2 

(n=314) 

5,3-5,5 

(n=261) 

5,6  

(n=121) 

Lyfjameðferð     

n (%) 31 (5,9) 18 (5,7) 33 (12,6) 28 (23,1) 

OR (95% CI) 1,00 (viðmið) 0,96 

(0,52-1,74) 

2,30 

(1,37-3.86) 

4,78 

(2,7-8,35) 

Leiðrétt OR (95% CI) 1,00 (viðmið) 1,07 

(0,56-1,20) 

2,27 

(1,31-3,97) 

3,93 

(2,11-7,28) 
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5 Umræða 

5.1 Samanburður 

Reynt var að hafa rannsóknar-og viðmiðunarhópana eins sambærilega og möguleiki var á með því 

að para eftir aldri og bæri, þ.e. hvort að móðirin var frumbyrja eða fjölbyrja. Þegar rannsóknarhópnum 

var svo skipt upp í fjóra undirhópa hélst samanburðurinn á þessum tveimur breytum ennþá jafn, þ.e. 

ekki var marktækur munur á meðaltali aldurs kvennana eða hlutfalli frumbyrja/fjölbyrja í hópunum. Ekki 

var hægt að para hópana m.t.t. LÞS við fyrstu mæðraskoðun vegna þess að of oft vantaði þá 

skráningu í fæðingarskýrsluna. Það var mikill munur á meðaltali LÞS viðmiðunarhópsins (24,6 kg/m2) 

og allra rannsóknarhópanna, þar sem LÞS var yfir 31 kg/m2 í öllum undirhópunum. Það er í samræmi 

við eldri íslenskar rannsóknir 32, 33. Áhugavert hefði verið að para í viðmiðunarhópinn með LÞS, en til 

þess að reyna að minnka blöndunaráhrif var leiðrétt í útreikningum fyrir LÞS. Það var hins vegar ekki 

hægt vegna þess að það  vantaði skráningu hæðar eða þyngdar við fyrstu mæðraskoðun og þ.a.l. 

LÞS hjá 207 konum í viðmiðunarhóp og 142 í rannsóknarhóp, eða alls 14,3% þýðis.  

Meðgöngulengd var styttri hjá öllum undirhópum rannsóknarhópsins en hjá viðmiðunarhópnum en 

hún styttist ekki línulega með hækkandi blóðsykursgildum. Í klínískum leiðbeiningum landlæknis og 

Landspítala er mælt með framköllun fæðingar við viku 40-41 hjá konum með GDMA1, og við viku 39-

40 hjá konum með GDMA2 og fyrr ef sykurstjórnun gengur illa eða fylgikvillar koma upp 9. Miðgildi 

meðgöngulengdar í viðmiðshópnum var 40 vikur en í rannsóknarhópunum allt að 5 dögum styttri. 

Möguleg útskýring á því er  vegna framköllunar fæðingar hjá konum með MGS. 

Konurnar í rannsóknarhópunum voru líklegri til þess að vera með undirliggjandi háþrýsting 

samanborið við viðmið. Aðrar íslenskar rannsóknir sem hafa borið saman allar konur með MGS á 

ákveðnu tímabili við viðmið hafa einnig sýnt að konur með MGS eru líklegri til að vera með langvinnan 

háþrýsting 13, 32, 33. 

 

5.2 Fæðingarmáti 

Tíðni á framköllun fæðingar fer marktækt hækkandi með hverjum hópi og er það í samræmi við 

klínískar leiðbeiningar um framköllun fæðingar kvenna með MGS. Tíðni meðgönguháþrýstings og 

lyfjameðferðar við MGS eykst einnig eftir hópum/með hækkandi blóðsykri og getur það útskýrt aukna 

tíðni framköllunar fæðingar skv. klínískum leiðbeiningum 9. Ekki var marktækur munur á tíðni 

keisaraskurða, hvorki bráða- né valkeisaraskurða á milli hópanna. Munur á tíðni áhaldafæðinga var 

heldur ekki marktækur. Tíðni fæðingar um leggöng var á bilinu 64,2 % til 70,1%, og var ekki 

marktækur munur á milli hópanna. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á auknar líkur á áhaldafæðingu 

og keisaskurði hjá konum með MGS og er mjög jákvætt að það virðist ekki vera svo  hér á landi 49.  
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5.3 Fylgikvillar móður 

Líkur á að kona fengi meðgönguháþrýsting voru marktækt hærri hjá 5,3-5,5 og 5,6 hópunum borið 

saman við viðmið. Mismunandi er á milli rannsókna hvort að þær sýni fram á auknar líkur á 

meðgönguháþrýstingi hjá konum með MGS borið saman við viðmið 32, 33 

Athyglisvert er að einunigs hjá <5,1 hópurinn voru marktækt auknar líkur á meðgöngueitrun, jafnvel 

eftir leiðréttingu á LÞS, en offita er sterkur áhættuþáttur fyrir meðgöngueitrun. Þessar konur greinast 

seinna á meðgöngunni með MGS en hinir undirhópar rannsóknarhópsins og byrja því seinna á 

meðferð, hvort sem að það er í formi matarræðisbreytingar og hreyfingar eða lyfja. Meðgöngulengd 

þessa hóps er einnig styttri en allri hinna hópnanna nema  5,6 og má því ólíklega rekja þessa auknu 

líkur til lengdar meðgöngu. Athyglisvert væri að kanna betur hverjar ástæður þessara auknu líka á 

meðgöngueitrun eru hjá þessum hópi.  

 

5.4 Fylgikvillar barns 

Marktækt auknar líkur voru á axlarklemmu í fæðingu hjá <5,1 og 5,6 hópunum samanborið við 

viðmið. Þetta voru mjög fá tilfelli og því var öryggisbilið mjög breitt. Aðrar íslenskar rannsóknir sem 

báru saman allar allar konur með MGS á ákveðnu tímabili við viðmið sýndu ekki fram á auknar líkur á 

axlarklemmu 32, 33. Í HAPO rannsókninni var sýnt fram á auknar líkur á axlarklemmu eftir því sem 

fastandi blóðsykurgildi voru hærri í sykurþólprófi við 24-32 vikur meðgöngu 22.   

Ekki voru marktækt auknar líkur á fæðingu þungbura hjá rannsóknarhópum borið saman við 

viðmið. Það er ekki í samræmi við erlendar rannsóknir, en margar þeirra hafa sýnt fram á aukna tíðni 

þungburafæðinga hjá konum með MGS 22. Þar sem að konur sem greinast seint á meðgöngunni með 

MGS voru ekki með í þessum rannsóknarhópi getur verið að það hafi áhrif á þessar niðurstöður.  

Konur sem greinast seint og byrja því seinna á meðferð gætu verið líklegri til þess að fæða þungbura, 

en sýnt hefur verið fram á að meðferð minnkar tíðni þungburafæðinga 46. Einnig er hugsanlegt  að 

lægri tíðni þungburafæðinga á Íslandi sé vegna góðar meðferðar við  MGS hér á landi.  

Líkur á blóðsykurfalli nýbura voru marktækt auknar hjá 5,3-5,5 og 5,6 hópunum borið saman við 

viðmið. Hér voru einnig fá tilfelli og því breitt öryggisbil sem gerir það að verkum að erfitt að draga 

ályktun af þeim niðurstöðum.  

 

5.5 Lyfjameðferð 

Nánast enginn munur var á tíðni þess að þurfa lyfjameðferð við MGS hjá <5,1 og 5,1-5,2 hópunum, 

en tæplega 6% beggja hópa reyndist þurfa þess. Tíðnin hækkaði marktækt hjá hinum tveimur 

hópunum og þurftu tæplega 13% í 5,3-5,5 hópnum á lyfjameðferð að halda og rúmlega 23% í 5,6 

hópnum. Þegar konur þurfa á lyfjameðferð að halda fá þær greininguna GDMA2. Íslenskar rannsóknir 

sem hafa skoðað fastandi blóðsykur sem var mældur við framkvæmd sylurþolprófs komust að því að 

fastandi blóðsykurgildi kvenna sem höfðu greininguna GDMA2 voru hærri en hjá þeim konum sem 

höfðu greininguna GDMA1 (þær sem ekki þurftu á lyfjameðferð að halda) 5, 32.  
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5.6 Styrkleikar rannsóknarinnar 

Flestar breytur sem voru skoðaðar í rannsókninni voru skráðar með ICD-10 greingarkóðum og eru 

því litlar líkur á að huglægt mat hafi áhrif á skráningu fylgikvilla. Skráning úr Heisugátt var framkvæmd 

af sama rannsakenda sem gefur gott samræmi í skráningu. Nýtt voru gögn úr Fæðingarskráningu 

Embættis landlæknis sem inniheldur gögn um allar fæðingar á Íslandi frá árinu 1972. 

Rannsóknarþýðið var nógu stórt til þess að hægt var að fá tölfræðilega marktækni við skoðun hinna 

ýmsu breyta. 

 

5.7 Veikleikar rannsóknarinnar 

Rannsóknin var afturskyggn og byggir nákvæmni í niðurstöðum því á að gögn séu skráð rétt og af 

nákvæmni. Upplýsingar bárust um allar konur sem greindust með MGS á árunum 2106-2018. Nær 

þriðjungur (30%) þeirra voru ekki með skráð fastandi blóðsykurgildi fyrir viku 20. Það getur bæði 

vegna þess að mælingin hafi ekki verið framkvæmd eða þá ekki skráð. Þetta getur gert það að verkum 

að ekki fáist skýr sýn á hverjar útkomur fæðinga eru miðað við fastandi blóðsykursgildi, því ekki er víst 

að þær konur sem ekki höfðu skráð gildi hefðu dreifst jafnt á millri allra undirhópa rannsóknarhópsins. 

Það vantaði skráningu á LÞS hjá 14,3% þýðisins og því er leiðréttingin fyrir LÞS ekki eins nákvæm og 

æskilegt væri. 

 

5.8 Næstu skref 

Athyglisvert væri að skoða hvort þyngdaraukning á meðgöngu hafi áhrif á þær útkomur sem 

skoðaðar voru í þessari rannsókn. Einnig hvort þyngdaraukning sé sterkur gruggunarþáttur þegar 

verið er að skoða tengsl meðgöngusykursýki við hinar ýmsu fæðingaútkomur. Það reyndist ekki 

möguleiki í þessarri rannsókn, vegna þess að í meirihluta tilfella vantaði þyngdarskráningu við síðustu 

mæðraskoðun kvenna. Því væri áhugavert að framkvæma gæðaskráningarrannsókn á 

Fæðingarskráningu Embættis landlæknis þar sem oft vantaði skráningu á breytum, eins og hefur verið 

nefnt fyrr, hæð og þyngd við fyrstu og síðustu mæðraskoðun.  

Áhugavert væri að skoða tengls MGS við langtímafylgikvilla á Íslandi, t.d. kanna hversu stórt hlutfall 

kvenna sem greinist með MGS fái sykursýki 2 seinna á ævinni.  

 

5.9 Lokaorð 

Mikilvægt er að skrá með nákvæmni í Fæðingarskrá allar fæðingar kvenna með MGS til þess að að 

hægt sé að rannsaka afdrif mæðra og barna vel. Tíðni meðgöngusykursýki á Íslandi hefur aukist mikið 

síðustu ár og því er enn mikilvægara en áður að fylgjast vel með þessum konum á meðgöngu og eftir 

hana, þar sem líkur á fylgikvillum eru hærri hjá konum með MGS óháð fastandi blóðsykurgildi við 

greiningu. Nær helmingur (40%) þeirra kvenna sem greindust með MGS á Íslandi árunum 2016-2018 
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greindust fyrir miðja meðgöngu (20 vikur) en einungis voru skráð fastandi blóðsykurgildi hjá 70% 

þeirra sem greindust með MGS á tímabilinu. Mikilvægt er að fylgjast vel með sykurbúskap kvenna 

snemma á meðgöngu til að tryggja bestu meðferð og minnka líkur á fylgikvillum. 
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