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Ágrip 

Bakgrunnur: Einkenni sem konur upplifa á tímabili tíðahvarfa geta haft truflandi áhrif á daglegt líf þeirra. 

Fram yfir síðustu aldamót var hormónameðferð við einkennum breytingaskeiðs útbreidd en eftir að 

rannsóknir sýndu fram á aukna áhættu á alvarlegum aukaverkunum dró mikið úr notkun hennar. Það er 

því mikilvægt að reynt sé að finna árangursríkar og öruggar aðferðir til að draga úr íþyngjandi einkennum 

sem konur upplifa á þessu tímabili. 

Tilgangur: Megin tilgangur ritgerðarinnar var að kanna áhrif jóga og hreyfingar á svefn og hitakóf 

kvenna á tímabili tíðahvarfa og skoða hvort hægt væri að mæla með jógaiðkun og hreyfingu til að bæta 

svefn og draga úr alvarleika og tíðni hitakófa. 

Aðferð: Leitað var að heimildum í PubMed gagnagrunni og notað var PRISMA flæðirit til að lýsa 

heimildaleit. Alls stóðust 12 rannsóknir úr gagnagrunninum inntökuskilyrði.  

Niðurstöður: Niðurstöður leiddu í ljós að jóga og hreyfing hafði marktæk jákvæð áhrif á svefn kvenna 

með einkenni tíðahvarfa. Niðurstöður varðandi áhrif jóga og hreyfingar á tíðni og alvarleika hitakófa voru 

ekki eins afgerandi og bar rannsóknum ekki alltaf saman. 

Ályktun: Hægt er að mæla með jóga og hreyfingu fyrir konur með einkenni tíðahvarfa til þess að bæta 

svefn þeirra. Þörf er á frekari rannsóknum á áhrifum jóga og hreyfingar á hitakóf kvenna á tímabili 

tíðahvarfa. 

Lykilorð: tíðahvörf, jóga, öldrun, hreyfing, svefn, hitakóf 
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Abstract 

Background: Symptoms women experience during menopause can have a disruptive effect on their 

daily lives. Until the beginning of the last century, hormone therapy for menopause symptoms was 

widespread. After studies showed increased risk of serious side effects from these hormone therapies, 

their use was greatly reduced. It is therefore important to try to find effective and safe methods to reduce 

the onerous symptoms that women experience during this period. 

Objective: The main purpose of the essay was to investigate the effects of yoga and exercise on 

women's sleep and hot flashes during the menopause and to examine whether yoga and exercise could 

be recommended to improve sleep and reduce the severity and frequency of hot flashes. 

Method: Sources were searched in the PubMed database and PRISMA flowchart was used to 

describe source search. There were a total of 12 studies that admission requirements were met. 

Results: Results showed that yoga and exercise had a significant positive effect on women's sleep 

with menopausal symptoms. The findings regarding the effects of yoga and exercise on the frequency 

and severity of hot flushes were not as decisive and studies did not always compare. 

Conclusion: Yoga and exercise for women with menopausal symptoms can be recommended to 

improve their sleep. Further research is needed on the effects of yoga and exercise on women's hot 

flashes during the menopause. 

Keywords: menopause, yoga, aging, exercise, sleep, hot flashes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
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Skilgreining hugtaka 

Tíðahvörf (e. menopause): Markast af síðustu tíðablæðingum. Þegar eitt ár er liðið frá seinustu 

tíðarblæðingum, ekki hægt að segja til hvenær það verður fyrr en eftir á. 

Breytingaskeið (e. perimenopause): Tímabil einkenna, rétt fyrir tíðahvörf og eitt ár eftir síðustu 

blæðingar. 

Tímabilið að tíðahvörfum (e. menopausal transition): Tímabil blæðingaóreglu fyrir síðustu 

tíðablæðingar. 

Skeiðið eftir tíðahvörf (e. postmenopause): Tímabil þegar eitt ár er liðið frá síðustu tíðablæðingum 

og út lífið. 

(Soules o.fl., 2001).  

Tímabil tíðahvarfa: í þessari ritgerð er hugtakið „tímabil tíðahvarfa“ notað yfir það tímabil þegar kona 

upplifir einkenni tengd breytingaskeiði eða eftir tíðahvörf og þar til hún telur því sjálf vera lokið. 
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1 Bakgrunnur 

1.1 Inngangur 
Flestar konur eiga það sameiginlegt að ganga í gegnum breytingaskeiðið og töluverður hluti kvenna 

upplifir óþægindi tengd þessu tímabili. Einkenni breytingaskeiðs geta verið langvarandi en meðallengd 

þess tíma sem konur upplifa hitakóf, sem talið er vera algengasta einkenni breytingaskeiðsins, er 7,4 ár 

(Avis o.fl., 2015). Einkenni breytingaskeiðsins eru flókin og er því heildræn nálgun gagnleg til að öðlast 

sem bestan skilning á þeim (Woods og Mitchell, 2012). Einkenni geta haft áhrif hver á önnur og sum 

þeirra eru ekki einskorðuð við breytingaskeiðið eins og t.d svefnerfiðleikar, kvíði og depurðareinkenni 

(El Khouldary o.fl., 2019). Það er því nauðsynlegt að hjúkrunarfræðingar hafi góða þekkingu á 

einkennum breytingaskeiðsins og því hvaða einkenni eru mest áberandi á mismunandi skeiðum 

tímabilsins. Þessi þekking er mikilvæg til að hjúkrunarfræðingar geti veitt konum fræðslu, stuðning og 

ráðgjöf um úrræði sem geta komið að gagni. 

Hormónameðferð var algengasta meðferðin við hitakófum fram yfir síðustu aldamót eða þar til 

aukaverkanir af meðferðinni komu í ljós en í kjölfarið hafa aðferðir án hormóna verið rannsakaðar í 

auknum mæli (Cramer, Peng og Lauche, 2018). Hreyfing og jóga geta haft ýmsan ávinning í för með 

sér og hafa heilbrigðisyfirvöld mælt með hreyfingu þar sem sýnt hefur verið fram á fyrirbyggjandi áhrif 

hennar á ýmsa alvarlega sjúkdóma (Embætti landlæknis, e.d; WHO, 2018). 

Í þessu verkefni eru skoðaðar rannsóknarniðurstöður um áhrif jóga og hreyfingar á hitakóf og 

svefnerfiðleika hjá konum á þessu tímabili auk þess sem fjallað er um önnur algeng einkenni 

breytingaskeiðsins. 

1.1.1 Tilgangur 
Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar er að greina upplýsingar um hvort jógaiðkun eða hreyfing hafi 

áhrif á hitakóf, svitaköst og svefn hjá konum á breytingaskeiði og eftir tíðahvörf. 

Markmiðið er að kanna hvort hægt sé að mæla með jógaiðkun eða hreyfingu til þess að minnka tíðni 

og alvarleika hita- og svitakófa og bæta svefn kvenna á tímabili tíðahvarfa. Til þess að ná fram þessu 

markmiði voru settar fram tvær eftirfarandi rannsóknarspurningar sem leitast er við að svara í þessari 

fræðilegu samantekt: 

• Hver eru áhrif jógaiðkunar á hita- og svitakóf og svefn kvenna á breytingaskeiði og eftir 
tíðahvörf ? 

• Hver eru áhrif reglubundinnar hreyfingar á hita- og svitakóf og svefn kvenna á breytingaskeiði 
og eftir tíðahvörf ? 

 

1.2 Tímabil tíðahvarfa 
Breytingaskeiðið er það tímabil í lífi kvenna þegar blæðingar fara að verða óreglulegar og einkenni koma 

fram. Lengd tímabilsins og einkenni eru mjög einstaklingsbundin og getur þetta tímabil staðið í nokkrar 

vikur, mánuði eða ár. Tíðahvörf eru síðan sá tímapunktur í lífi kvenna þegar eitt ár er liðið frá síðustu 
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tíðablæðingum (Herdís Sveinsdóttir, 2002). Við tíðahvörf lýkur frjósemistímabili konunnar sem getur 

verið léttir fyrir sumar konur en erfitt fyrir aðrar að sætta sig við. 

SWAN langtímarannsóknin (The study of Women’s Health Across the nation’s) er ferilrannsókn sem 

hefur síðan árið 1996 fylgst með heilsufari 3.032 kvenna á miðjum aldri. Konurnar eru af mismunandi 

þjóðernum og koma frá sjö mismunandi ríkjum Bandaríkjanna. Fylgst hefur verið með líkamlegum, 

líffræðilegum, sálrænum og félagslegum breytingum á þessu tímabili í lífi kvennanna. í SWAN 

langtímarannsókninni hefur komið fram að meðalaldur tíðahvarfa er í kringum 51-52 ára aldur (El 

Khloudary o.fl., 2019). 

Í eigindlegri rannsókn sem gerð var á 24 konum í Danmörku var skoðuð reynsla kvenna á 

breytingaskeiði gagnvart því að eldast. Flestar konurnar gátu lýst einhverjum jákvæðum þáttum tengdu 

breytingaskeiðinu. Dæmi um jákvæða þætti sem konurnar nefndu voru nýjir möguleikar, ný hlutverk, 

aukið sjálfstæði, frelsi að þurfa ekki að hugsa um getnaðarvarnir, léttir að vera lausar við blæðingar, 

léttir yfir því að þurfa ekki að óttast þungun, geta sinnt eigin þörfum betur og að bera ekki lengur ábyrgð 

á barnauppeldi (Hvas, 2006). 

Þrátt fyrir ýmsa jákvæða reynslu kvenna af breytingaskeiðinu upplifir stór hluti kvenna óþægileg 

einkenni á þessu tímabili. Þessi einkenni geta bæði verið líkamleg og sálræn og hafa oft mikil áhrif á líf 

þeirra. Á þessu aldursskeiði geta einnig verið ýmsir aðrir álags þættir í lífi kvenna sem bætast við 

einkenni breytingaskeiðsins. Þetta geta verið þættir eins og barnauppeldi, börn að flytja að heiman, 

mikið vinnuálag og e.t.v. hjá einhverjum álag vegna umönnunar aldraðra foreldra (Eurostat, 2019). 

Í lýsandi þversniðsrannsókn sem var gerð á 109 miðaldra konum í Tyrklandi voru skoðuð tengsl milli 

viðhorfs til breytingaskeiðsins, líkamsímyndar og einkenna þunglyndis. Í niðurstöðum kom fram að 

54,1% kvennanna höfðu neikvætt viðhorf gagnvart breytingaskeiðinu. Þær konur sem höfðu jákvæðara 

viðhorf gagnvart breytingaskeiðinu höfðu jákvæðari líkamsímynd og upplifðu færri depurðareinkenni 

(Erbil, 2018). 

Lengi framan af var skortur á nægjanlegri þekkingu á tíðahvörfum kvenna og jafnvel litið á tíðahvörf 

sem sjúkdóm sem þyrfti að lækna. Á undanförnum tveimur áratugum hafa rannsóknir í vaxandi mæli 

beinst að því að rannsaka tíðahvörf kvenna til þess að öðlast meiri þekkingu og betri skilning á þessu 

tímabili. Nú til dags hefur tekist að auka skilning á tíðahvörfum ásamt því að viðhorf til þessa tímabils 

hefur breyst og í dag er litið á þetta skeið sem eðlilegan hlut í lífi kvenna sem fylgir því að eldast. Lögð 

hefur verið áhersla á að horfa ekki einungis á tímann fyrir og eftir tíðahvörf heldur skipta 

breytingaskeiðinu niður í mismunandi tímabil svo sem tímabil frumtíðahvarfa, tímabil síðtíðahvarfa og 

tímabilið rétt eftir tíðahvörf. Þessi skipting hefur margvíslega kosti í för með sér en heilbrigðisstarfsfólk 

getur m.a. sniðið ráðgjöf sína að því hvar konur eru staddar á breytingaskeiðinu þannig að hún verði 

gagnlegri (Woods og Mitchell, 2012). 

1.3 Orsakir og lífeðlisfræði tíðahvarfa 
Á frjósemistímabili er lengd tíðahringsins venjulega um 28 dagar og yfirleitt verður egglos á 14 degi 

tíðahringsins. Það eru ýmis hormón sem gegna mikilvægum hlutverkum í tíðahring kvenna. Heiladingull 

seytir hormónunum eggbússtýrihormóni (FSH) og gulbússtýrihormóni (LH). Eggbússtýrihormón (FSH) 

örvar eggjastokkana sem framleiða estradíól sem sér meðal annars um að byggja upp legslímuna. 
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Þegar styrkur gulbússtýrihormóns (LH) nær hámarki á egglos sér stað þar sem eggið fer niður 

eggjaleiðarana. Eftir að egglos hefur orðið fer styrkur prógesteróns að rísa en það er framleitt í 

eggjastokkum og sér m.a. um að viðhalda slímhimnu legsins svo það geti tekið á móti frjóvguðu eggi 

(Bruce og Rymer, 2009). 

Þegar konur fara að nálgast tíðahvörf getur orðið breytileiki á lengd tíðahringsins og tíðni egglosa. Á 

um það bil fjögurra ára tímabili verða talsverðar breytingar á framleiðslu kynhormóna í eggjastokkum 

ásamt hormónum sem heiladingullinn seytir. Tveimur árum fyrir síðustu blæðingar eykst framleiðsla 

eggbússtýrihormóns (FSH) og styrkur þess hækkar vegna boða frá hormónahemlum inhibín og MIH-

hormón. Á breytingaskeiði þegar egglosum fer fækkandi, lækkar gildi estradíól og við tíðalok hægist á 

framleiðslu estródíóls. Jafnframt lækkar styrkur prógesteróns eftir því sem kona hefur egglos sjaldnar. 

Vísbendingar eru um að karlhormónið DHEA-sterahormón hækki seint á breytingaskeiði en lækki aftur 

eftir tíðahvörf. Þetta hormón er mikilvægt fyrir konur eftir tíðahvörf þar sem það breytist í estrógen 

(Woods og Mitchell, 2012). 

1.4 Einkenni tíðahvarfa 
Einkenni tíðahvarfa eru einstaklingsbundin, sumar konur finna lítið eða jafnvel aldrei fyrir einkennum á 

meðan aðrar konur glíma við íþyngjandi einkenni sem geta haft veruleg áhrif á daglegt líf þeirra 

(Kotsopoulos, 2019). Einkenni kvenna á þessu æviskeiði geta haft ýmsar birtingarmyndir sem tengjast 

flóknu samspili lífeðlisfræðilegra, félagslegra, sálrænna og menningarlegra þátta. Jafnframt getur verið 

erfitt að greina hvort einkennin tengjast tíðahvörfunum beint eða hvort einkennin sem konur upplifa fylgja 

því að eldast (Monteleone, Mascagni, Giannini, Genazzani og Simoncini, 2018). 

Einkenni sem eru talin tengjast tíðahvörfum eru hitakóf, svitaköst ásamt þurrki og kláða í leggöngum. 

Önnur einkenni eru ekki einskorðuð við þetta tímabil s.s. svefntruflanir, skapsveiflur, kvíði, 

þunglyndiseinkenni og einbeitingarskortur og hafa oft flóknari birtingarmyndir (Bruce og Rymer, 2009). 

Það getur verið gagnlegt að velta fyrir sér tengslum milli einkenna sem koma fram á breytingaskeiði og 

hvernig þau geta haft keðjuverkandi áhrif hvert á annað t.d hvernig hitakóf geta haft áhrif á svefn sem 

síðan getur haft áhrif á aðra þætti í daglegu lífi svo sem einbeitingu, skap, samskipti og vinnutengda 

þætti (Cray, Woods, Herting og Michell, 2012). 

Í flestum rannsóknum á einkennum breytingaskeiðsins hafa oftast verið skoðuð einstök einkenni en 

farið er í auknum mæli að skoða einkennaklasa þ.e. einkenni sem líklegt eru að fylgist að. Þessi nálgun 

getur gert aðferðir til að takast á við einkenni breytingaskeiðs skilvirkari þar sem hægt er að velja 

heildræn úrræði en ekki úrræði sem hafa einungis áhrif á eitt einkenni og jafnvel haft slæm áhrif á önnur 

(Cray o.fl., 2012; Woods og Mitchell, 2012). 

Hér á eftir verður fjallað um einkenni sem eru algeng hjá konum á tímabili tíðahvarfa, algengi þeirra, 

hvernig þau birtast og tengsl þeirra við aðra þætti og við hvert annað. 

1.4.1 Hitakóf/svitaköst 
Algengustu einkenni sem konur upplifa á breytingaskeiði eru hitakóf en talið er að um 74 - 80% kvenna 

upplifi þessi einkenni (Woods og Mitchell, 2005; Rapkin, 2007; Bruce og Rymer, 2009; El Khoudary o.fl., 

2019; Avis o.fl., 2015). Hitakóf og svitaköst eru oft mjög truflandi einkenni sem geta komið fram bæði að 



13 

degi til og um nætur. Hitakóf einkennast af skyndilegri hitatilfinningu ásamt roða sem birtist oft í andliti, 

brjóstkassa og hálsi. Svitaköst, hjartsláttarónot, skjálfti og kuldahrollur geta fylgt í kjölfarið. Talsverður 

breytileiki er á tíðni, lengd og alvarleika hitakófa hjá konum og ákveðnir þættir eins og heitir drykkir, 

umhverfishiti og stress geta ýtt undir hitakóf (Nelson, 2008). 

Hitakóf og nætursvitaköst orsakast af skyndilegri víkkun æða og er hitatilfinningin sem fylgir í kjölfarið 

viðbrögð líkamans við æðavíkkuninni og hefur þann tilgang að kæla líkamann niður (Woods og Michell, 

2012). Hitakóf og svitaköst geta byrjað einu ári fyrir síðustu tíðablæðingar og haldið áfram í fjögur ár hjá 

um það bil helmingi kvenna en um það bil 12% kvenna upplifa einkennin í allt að 11-12 ár eftir síðustu 

tíðablæðingar (Politi, Shleinitz og Col, 2008; Freeman, Sammel, Lin, Liu og Gracia, 2011). 

Í gögnum úr SWAN langtímarannsókninni kom fram að einkenni hitakófa stóðu yfir í að meðaltali 7,4 

ár. Konur sem byrjuðu að upplifa tíð einkenni hitakófa fyrr voru líklegri til að vera með einkennin í lengri 

tíma eða að meðaltali í 11,8 ár. Konur sem greindu frá einkennum seint voru líklegri til að vera með 

einkennin í styttri tíma eða að meðaltali í 3,4 ár. Það kom fram munur milli kynþátta þar sem algengi og 

óþægindi voru mest hjá konum af afrískum uppruna og minnst hjá konum af asískum uppruna. Aðrir 

lýðfræðilegir og sálrænir þættir sem sýndu tengsl við hita og svitaköst voru reykingar, lakari 

fjárhagsstaða, styttri skólaganga, áföll í barnæsku og einkenni þunglyndis og kvíða. Depurð og kvíði 

tengdist einnig því að konur upplifðu meiri óþægindi af hitakófum og svitaköstum. Vísbendingar hafa 

komið fram í rannsóknum um tengsl milli hitakófa og áhættuþátta hjarta- og æðasjúkdóma (Avis o.fl., 

2015). 

Rannsóknir hafa sýnt sterk tengsl milli hitakófa og kvartana um svefnvanda þar sem svitaköst um 

nætur geta truflað svefn og ýtt undir önnur einkenni s.s. einkenni þunglyndis, einbeitingarskorts og 

skapsveiflna (Rapkin, 2007; Smith, Flaws og Mahoney, 2018; Monteleone o.fl., 2018). 

1.4.2 Svefntruflanir 
Í fjölda rannsókna hefur komið fram að margar konur á breytingaskeiði og við tíðahvörf lýsa 

svefntruflunum en talið er að um 40-60% kvenna á breytingaskeiði upplifi vanda sem tengist svefni 

(Joffie, Massier og Sharkey, 2010; Polo-kantola, 2011; Freedman R., 2014). Svefntruflanir hafa ýmsar 

birtingarmyndir til dæmis tengdar svefnlengd, samfellu í svefni, erfiðleikum með að festa svefn og 

dagsyfju (El Khoudary o.fl., 2019). 

Í niðurstöðum bandarískrar langtímarannsóknar á svefnvandamálum 776 kvenna á breytingaskeiði, 

kom fram að léleg svefngæði meðal kvenna á breytingaskeiði hafði sterk tengsl við hitakóf, svitaköst og 

depurðareinkenni. Léleg svefngæði juku einnig hættuna á því að konur þróuðu með sér einkenni kvíða 

og streitu (Smith o.fl., 2018). Það hafa einnig komið fram vísbendingar um að svefntruflanir geti haft 

áhrif á vitsmunalega þætti s.s. athygli og minni (Monteleone o.fl., 2018). 

Í íslenskri rannsókn sem 690 fimmtugar konur tóku þátt í voru skoðuð einkenni breytingaskeiðs, 

algengi þeirra og meðferð. Í niðurstöðum kom fram að svefnerfiðleikar voru algengustu einkennin sem 

konurnar fundu fyrir. 14,8% kvenna vöknuðu upp um nætur og 29,2% sögðust sofa of lítið. Meira en 

helmingur kvennanna sem tóku þátt í rannsókninni voru á hormónameðferð (Bryndís Benediktsdóttir, 

Kristinn Tómasson og Þórarinn Gíslason, 2000). 
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Kvartanir um svefnerfiðleika virðast aukast meðal kvenna með hækkandi aldri. Það getur verið erfitt 

að greina hvort svefnerfiðleikar á breytingaskeiði tengist hormónatengdum þáttum, séu frekar afleiðing 

annarra þátta til dæmis þunglyndis, öldrunar, streitu, nætursvitakasta, fótaóeirðar eða tengist samspili 

fleiri þátta (Rapkin, 2007). Utanaðkomandi þættir eins og til dæmis áhyggjur af fjárhag, 

fjölskylduaðstæðum og/eða öðrum þáttum geta einnig haft áhrif á svefn (Bruce og Rymer, 2009). 

Í gögnum úr SWAN langtímarannsókninni þar sem svefn kvenna á breytingaskeiði var skoðaður, 

sýna niðurstöður meiri svefnerfiðleika hjá konum á tímabili tíðahvarfa samanborið við konur á 

frjósemistímabili. Í rannsókninni komu fram tengsl milli hitakasta, nætursvita og svefnvanda. Einnig kom 

fram að hormónameðferð virtist ekki hafa áhrif á svefnvanda. Algengasti svefnvandi sem konur á 

breytingaskeiði fundu fyrir tengdist því að vakna oft upp á nóttunni. Vísbendingar hafa einnig komið fram 

um að lélegur svefn geti haft slæm áhrif á hjartaheilsu kvenna á miðjum aldri (El Khoudary o.fl., 2019). 

1.4.3 Einkenni frá kyn- og þvagfærum  
Algengt er að kynhvöt minnki hjá konum eftir tíðahvörf en kynlífsvirkni kvenna getur tengst mörgum 

þáttum s.s. líffræðilegum, andlegum, hormónatengdum og félagslegum þáttum (Dąbrowska-Galas, 

Dąbrowska og Michalski, 2019). 

Estrógenskortur getur leitt til þurrks í leggöngum sem getur leitt til óþæginda s.s. kláða og sársauka 

við samfarir. Í evrópskri netkönnun þar sem 3.768 konur á aldrinum 45-75 ára tóku þátt í, voru könnuð 

einkenni frá kynfærum á kynheilbrigði kvenna. 70% kvenna kvörtuðu undan þurrki og óþægindum frá 

leggöngum og 51% þeirra kvenna sem voru virkar í kynlífi lýstu minnkaðri kynhvöt. Niðurstöður gáfu til 

kynna að sársauki við samfarir hafði veruleg neikvæð áhrif á kynlífsánægju þeirra (Freedman M., 2014). 

Í gögnum úr SWAN langtímarannsókninni, þar sem skoðuð voru einkenni frá kyn- og þvagfærum, 

kom fram að þurrkur í leggöngum var einkenni sem jókst þegar leið á breytingaskeiðið og fór úr því að 

vera um 19% í byrjun tímabilsins í að vera um 34% á árunum eftir breytingaskeið. 68% þátttakenda 

upplifðu einkenni frá þvagfærum (El Khoudary o.fl., 2019). 

1.4.4 Verkir frá stoðkerfi 
Stoðkerfisverkir eru þekktir hjá konum á breytingaskeiði. Í spurningalistakönnun þar sem voru skoðaðir 

stoðkerfisverkir meðal 755 mexíkóskra kvenna á breytingaskeiði kom fram að 47% kvennanna upplifði 

stoðkerfisverki eins og bakverki og stirðleika í liðum. Það kom fram að konur með bakverki og stirðleika 

hreyfðu sig almennt minna í frítíma sínum. Einkenni stirðleika í liðum og verkir í beinum voru algengari 

hjá konum eftir tíðahvörf heldur en hjá yngri þátttakendum í rannsókninni (Sievert og Godde-Null, 2005). 

1.4.5 Depurð og kvíði 
Einkenni af sálrænum toga koma oft fram í kringum tíðahvörf. Þetta geta verið einkenni eins og t.d 

depurð, kvíði, viðkvæmni, pirringur, einbeitingarskortur, skapsveiflur og skortur á sjálfstrausti (Bruce og 

Rymer, 2009). Einnig hefur komið fram að aðrir þættir eins og streita, fjárhagsáhyggjur, skortur á 

félagslegum stuðningi, svefnvandi og hreyfingarleysi tengjast, óháð breytingaskeiði, auknum einkennum 

kvíða og þunglyndis (El Khoudary o.fl., 2019). 
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Þunglyndi er algengur geðsjúkdómur sem getur haft hamlandi áhrif á daglegt líf. Einkenni þunglyndis 

geta verið mis alvarleg en þau helstu eru depurð, áhugaleysi, vonleysi, sektarkennd, lágt sjálfsmat, 

svefntruflanir, breytingar á matarlyst og einbeitingarskortur (WHO, 2019). Hræðsla er eðlilegt 

tilfinningalegt viðbragð við raunverulegri ógn sem getur steðjað að einstaklingum á meðan kvíði tengist 

frekar áhyggjum af einhverju sem mögulega getur gerst. Þegar kvíði er farinn að hafa hamlandi áhrif á 

daglegt líf getur verið um kvíðaröskun að ræða. Einkenni almennrar kvíðaröskunar eru m.a. mikill kvíði 

og áhyggjur, erfiðleikar með að hafa stjórn á áhyggjum, eirðarleysi, einbeitingarvandi, svefntruflanir og 

vöðvaspenna (American Psychiatric Association, 2013). 

Í yfirlitsgrein um einkenni breytingaskeiðs eftir tíðahvörf kom fram að einkenni þunglyndis eru meiri 

á sjálfu breytingaskeiðinu þegar styrkleiki hormóna er breytilegur heldur en eftir tíðahvörf þegar styrkleiki 

hormónanna estrógens og prógesteróns er lítill en samt stöðugur (Dalal og Agarwal, 2015). 

Í langtíma rannsókn sem gerð var í Ástralíu voru könnuð tengsl milli tíðahvarfa og hættu á einkennum 

kvíða- og þunglyndis hjá 741 konu. Konurnar voru mislangt komnar á breytingaskeiðinu. Sumar voru 

ekki byrjaðar á breytingarskeiði (e. premenopause), aðrar voru á breytingarskeiðinu (e. peripenopause) 

og enn aðrar á tímabilinu eftir tíðahvörf (e. post menopuase). Niðurstöður gáfu til kynna að konur á 

breytingaskeiði sýndu meiri einkenni þunglyndis en hinar. Aftur á móti voru kvíðaeinkenni meiri hjá 

konum eftir tíðahvörf. Konur sem voru ekki byrjaðar á breytingaskeiði sýndu minni einkenni kvíða og 

þunglyndis (Mulhall, Andel og Anstey, 2018). 

Í langtímarannsókn þar sem skoðuð voru tengsl milli þunglyndiseinkenna og hormónabreytinga hjá 

203 konum í Bandaríkjunum komu fram niðurstöður sem voru í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Mulhall o.fl. um að tíðni á einkennum þunglyndis væri meiri hjá konum á tímabilinu fyrir tíðahvörf heldur 

en hjá konum eftir tíðahvörf (Freeman, Sammel, Boorman og Zhang, 2014). Konur með sögu um 

þunglyndi fyrir breytingaskeið eru í aukinni hættu á bakslagi á breytingaskeiði og allt að tveimur árum 

eftir tíðahvörf auk þess sem svefntruflanir og slæm einkenni hitakófa virðast ýta undir alvarleika 

þunglyndiseinkenna hjá konum á breytingaskeiði og allt að tveimur árum eftir tíðahvörf (Woods o.fl., 

2008) 

Í yfirlitsgrein þar sem teknar voru saman helstu niðurstöður úr langtímarannsókn SWAN kom fram 

að bæði einkenni kvíða og þunglyndis eru meiri á breytingaskeiði heldur en fyrir það óháð öðrum 

álagsþáttum. Um 23% kvenna sýndu í upphafi rannsóknar einkenni um klíniskt þunglyndi. Samt sem 

áður útskýrðu þættir, eins og streitutengdur atburður, uppruni og lágt menntunarstig, frekar hættu á að 

þróa með sér þunglyndi heldur en að vera á breytingaskeiði. Það kom einnig fram að hætta á alvarlegu 

þunglyndi jókst á breytingaskeiði og stuttu eftir tíðahvörf. Kvíðaeinkenni jukust á breytingaskeiðinu en 

það dró aftur úr þeim eftir tíðahvörf (El Khoudary o.fl., 2019). Þessar niðurstöður varðandi kvíða eru ekki 

í samræmi við niðurstöður úr rannsókn Mulhall og félaga um að kvíðaeinkenni séu meiri hjá konum eftir 

tíðahvörf (Mulhall o.fl., 2018). Það hafa komið fram vísbendingar um að þunglyndiseinkenni hjá miðaldra 

konum geti haft tengingu við aukna hættu á hjarta- og æðasjúkdómum síðar meir vegna aukinnar 

kölkunar í kransæðum (Woods og Mitchell, 2012). 
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1.5 Langtíma áhrif tíðahvarfa 
Tíðahvörfum fylgja ekki einungis einkenni til styttri tíma heldur hafa þau einnig ýmis langtíma áhrif. Til 

langs tíma geta tíðahvörfin m.a. haft áhrif á hjarta og æðakerfið, styrk beina og einnig hefur verið 

rannsakað hvort tíðahvörf hafi áhrif á minnisþætti og vitræna starfssemi (El Khoudary o.fl., 2019). 

Bæði við náttúruleg tíðahvörf sem og tíðahvörf af völdum legnáms eru auknar líkur á hjarta og 

æðasjúkdómum þó ekki sé vitað með vissu hver tengslin eru. Líkur eru á að þau tengist estrógenskorti 

en sýnt hefur verið fram á að estrógen hafi áhrif á stífleika æða. Rannsóknir hafa einnig sýnt að þær 

konur sem fara í tíðahvörf af völdum skurðaðgerðar séu í meiri hættu á hjarta og æðasjúkdómum en 

þær sem fara í eðlileg tíðahvörf og þær sem eru á tímabilinu fyrir tíðahvörf (Abbas, Sangawan, Das og 

Pandey, 2018).  

Einn helsti áhættuþáttur hjarta og æðasjúkdóma hjá báðum kynjum er háþrýstingur. Blóðþrýstingur 

fer hækkandi með aldrinum en framan af ævinni er hann hærri hjá körlum en konum. Við miðjan aldur, 

þar sem tíðahvörf verða hjá konum, minnkar munurinn milli kynjanna og verður jafnvel örlítið hærri hjá 

konum. Svo virðist einnig vera sem blóðþrýstingur hjá konum hækki hraðar eftir tíðahvörfin heldur en 

fyrir þau. Konur eru almennt eldri en karlar þegar þær veikjast af hjartasjúkdómum en það hefur verið 

talið geta tengst verndandi áhrifum kvenhormónanna. Talið hefur verið að estrógen hafi verndandi áhrif 

á hjarta- og æðasjúkdóma m.a. með því að lækka slæmt kólesteról, hækka hlutfall verndandi kólesteróls 

og lækka bólguaukandi þætti. Estrógen eykur einnig efni í æðaveggjum sem hafa áhrif á víkkun æða. 

Þrátt fyrir þetta hefur hormónameðferð við tíðahvörf ekki sýnt fram á minni hættu á hjarta- og 

æðasjúkdómum hjá konum eins og hefði e.t.v mátt búast við (Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir, 2012). 

Tíðahvörfin hafa einnig mikilvæg áhrif á styrkleika beina hjá konum þar sem beinþynning er algeng 

og auknar líkur verða á beinbrotum síðar á lífsleiðinni. Beinþynningin er talin vera hvað hröðust við 

upphaf tíðahvarfanna en talað er um þriggja ára tímabil sem nær frá síðasta árinu fyrir tíðahvörfin og 

fyrstu tvö árin þar á eftir. Eftir þetta þriggja ára tímabil hægist örlítið á beinþynningunni (Karlamangla, 

Burnett-Bowie og Crandall, 2018). 

Algengt er að konur finni breytingar á minni við tíðahvörf. Þar má meðal annars nefna hraða 

vinnsluminnis og orðminni. Margar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna hvort tíðahvörf hafi áhrif á 

minnið og hafa þær flestar sýnt hátt hlutfall kvenna sem þjást af einhvers konar minnistapi. Gera þyrfti 

fleiri rannsóknir sem sýna fram á hvað það er í raun sem hefur áhrif, hvort það er minnkað magn 

estrógens eða jafnvel aðrir þættir sem gjarnan fylgja tíðahvörfunum svo sem minnkuð svefngæði, 

þunglyndi eða hitakófin (Sliwinski, Johnson og Elkins, 2014). Niðurstöður SWAN langtímarannsóknar 

varðandi vitræna þætti benda þó til að skerðing á vitrænum þáttum tengist hækkandi aldri frekar en 

tíðahvörfum (El Kouldrary o.fl., 2019). 

1.6 Aðferðir til að takast á við einkenni tíðahvarfa 

1.6.1 Aðferðir án hormóna 
Þar sem hormónameðferð við einkennum tíðahvarfa hefur ákveðna áhættu í för með sér hafa rannsóknir 

í auknum mæli beinst að því að kanna áhrif annarra aðferða en hormónameðferðar við einkennum 

tíðahvarfa. Það eru aðferðir sem fela í sér lífsstílsbreytingu, hreyfingu, mataræði, hormónalaus lyf, 
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fæðubótaefni, atferlismeðferðir s.s. slökun, jóga, núvitund og hugleiðslu ásamt óhefðbundnum 

meðferðum t.d. nálastungum og dáleiðslu (Mintziori o.fl., 2015; The North American Menopause 

Society, 2015). 

Í yfirlitsgrein tíðahvarfafélags Evrópu (EMAS) er farið yfir meðferðir án hormóna til að takast á við 

einkenni tíðahvarfa. Niðurstöður um gagnsemi hormónalausra aðferða við hitakófum voru misvísandi. 

Það komu ekki fram nægilega sterkar vísbendingar um að hreyfing, jóga, fæðubótaefni eða fæði sem 

inniheldur plöntuestrógen (e. phytoestrogen) séu áhrifaríkar leiðir til að draga úr hitakófum/nætursvita. Í 

greininni kemur fram að ákveðin þunglyndislyf eins og SNRIs og SSRIs hafa sýnt góðan árangur. Í 

niðurstöðum þeirra kom einnig fram að nálastungur hafi reynst árangursríkar og mælst var til að skoða 

árangur atferlismeðferða betur (Mintzori o.fl., 2015). 

Í yfirlitsgrein tíðahvarfafélags Ameríku voru einnig skoðuð áhrif aðferða án hormóna til að takast á 

við einkenni hitakófa. Niðurstöður mæltu með hugrænni atferlismeðferð og dáleiðslu til þess að draga 

úr tíðni og alvarleika hitakófa (The North American Menopause Society, 2015). 

1.6.2 Hreyfing 
Hreyfing hefur verið rannsökuð sem aðferð til að takast á við einkenni tíðahvarfa, sérstaklega í ljósi þess 

að vitað er að regluleg hreyfing hefur jákvæð áhrif á heilsufar og sum einkenni sem geta komið fram á 

tímabili tíðahvarfa s.s. depurðareinkenni og þreytu. Jafnframt hefur hreyfing jákvæð áhrif á beinþéttni, 

vöðvastyrk og hjarta- og æðakerfi (Daley, Strokes-Lampard og MacArthur, 2009). Hreyfing sem mælt 

hefur verið með fyrir konur eftir tíðahvörf er t.d. heilsubótaganga, sund, tennis, dans, hjólreiðar og 

vöðvastyrkjandi æfingar (Mendoza o.fl., 2016). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að regluleg hreyfing getur minnkað líkurnar á að einstaklingar þrói með 

sér alvarlega sjúkdóma eins og til dæmis hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki, brjóstakrabbamein og 

ristilkrabbamein. Hreyfing er hjálpleg til að fyrirbyggja ofþyngd og háþrýsting auk þess sem hreyfing 

getur stuðlað að bættri andlegri líðan fólks (WHO, 2018; Embætti landlæknis, e.d.). 

Rannsóknir hafa sýnt að hreyfing getur dregið úr líkunum á því að fólk þrói með sér þunglyndi og að 

hreyfing sem viðbót við aðra meðferð geti einnig gagnast sjúklingum með geðklofa og elliglöp (WHO, 

2019). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin WHO mælir með að fullorðnir einstaklingar á aldrinum 18 til 64 

ára stundi að minnsta kosti 150 mínútna miðlungs erfiða hreyfingu eða 75 mínútna kröftuga hreyfingu á 

viku (WHO, 2018). Á síðu landlæknis er mælt með því að fullorðnir einstaklingar hreyfi sig að minnsta 

kosti 30 mínútur á dag (Embætti landlæknis., e.d.). 

Í megindlegri rannsókn sem gerð var á 133 konum í Bandaríkjunum voru könnuð áhrif hreyfingar á 

einkenni breytingaskeiðs. Í niðurstöðum kom fram að konur sem stunduðu hreyfingu upplifðu vægari 

líkamleg einkenni breytingarskeiðs og höfðu jákvæðari líkamsupplifun. Niðurstaða rannsakenda var sú 

að hreyfiprógram fyrir konur gæti verið gagnleg aðferð til að takast á við einkenni breytingaskeiðs 

(Elavsky og McAuley, 2005). Í yfitlitsgrein þar sem skoðaðar voru rannsóknarniðurstöður um áhrif 

hreyfingar á hitakóf kvenna hafa ekki komið fram nægilega sterkar vísbendingar um að hreyfing hafi 

raunverulega áhrif á hitakóf kvenna á breytingaskeiði (Daley o.fl., 2009). Í niðurstöðum SWAN 

langtímarannsóknar hafa komið fram vísbendingar um tengsl milli röskrar hreyfingar og betri svefns 

meðal kvenna á tímabili tíðahvarfa (Kline o.fl., 2013). 
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1.6.3 Jógaiðkun 
Jógaiðkun sem leið til að takast á við einkenni tíðahvarfa hefur verið að ná aukinni útbreiðslu í heiminum 

(Cramer, Lauche, Langhorst og Dobos, 2016). Jóga á rætur að rekja til indverskrar heimspeki og felur í 

sér þjálfun bæði hugar og líkama. Það eru til margar tegundir af jóga en útbreiddasta tegundin er Hatha 

jóga þar sem áhersla er á líkamlegar æfingar og öndunaræfingar (Macy, Jones, Graham og Roach, 

2018; Cramer, o.fl., 2016). 

Í jóga æfingum er almennt lögð áhersla á ákveðnar líkamsstöður, öndunaræfingar og íhugun (Cramer 

o.fl., 2018). Í líkamsstöðum Hatha jóga er lögð áhersla á hægar teygjuæfingar sem ætlað er að auka 

líkamlegan styrk einstaklingsins og öndunaræfingar sem eru hugsaðar til að hjálpa iðkandanum að ná 

aukinni einbeitingu og slökun (Macy o.fl., 2018). Það eru til margar undirtegundir af Hatha jóga en 

þekktastar eru líklegast Iyenger jóga og Vinijóga og hefur hver tegund sínar eigin áherslur. 

Í Iyengar jóga er mesta áherslan á jógastöðurnar þótt öndunaræfingar séu oft notaðar. Þar eru oft 

notaðir kubbar og bönd til að auðvelda æfingarnar. Í Vinijóga er áhersla á að aðlaga æfingarnar að 

einstaklingunum og eru æfingarnar frekar aðgengilegar (Sorosky, Stilp og Akuthota, 2008). Intergrated 

jóga er heildræn aðferð sem felur í sér jógastöður, öndunaræfingar, hugleiðslu og slökun. Skoðaðar 

hafa verið niðurstöður rannsókna á árangri mismunandi jógaaðferða en útkoman sýndi ekki marktækan 

mun á árangri mismunandi jógaaðferða (Cramer o.fl., 2016). 

Í yfirlitsgrein þar sem skoðaðar voru samanburðarrannsóknir um áhrif jóga á einkenni tíðahvarfa kom 

fram að jóga og önnur íhlutun sem felur í sér hreyfingu geti verið gagnleg og örugg aðferð til að draga 

úr einkennum tíðahvarfa (Cramer o.fl., 2018). Í eldri yfirlitsgrein þar sem voru skoðaðar niðurstöður 

rannsókna um áhrif jóga og líkamleg einkenni tíðahvarfa komu ekki fram nægjanlega skýrar 

vísbendingar um að jóga hefði marktæk jákvæð áhrif á einkenni tíðahvarfa (Lee, Kim, Ha, Boddy og 

Ernst, 2009). 

1.6.4 Hormónameðferðir 
Notkun hormónameðferða við einkennum breytingaskeiðs, svo sem hitakófum og þurrki í leggöngum, 

hófst árið 1970 og hafa þær verið mest notaðar meðal kvenna í vestrænum löndum. Notkun 

hormónameðferða jókst á níunda áratug síðustu aldar og um aldamótin 2000 varð gífurleg aukning á 

notkun hormónauppbótameðferðar meðal kvenna (Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast 

Cancer, 2019). 

Til eru ýmis form hormónameðferða t.d. töflur, plástrar, gel, stílar eða sprautur. 

Hormónauppbótameðferð er annaðhvort meðferð sem inniheldur eingöngu estrógen eða samsett 

hormónameðferð sem inniheldur bæði estrógen og prógesterón (Kotsopoulos, 2019). Helsta ábending 

fyrir notkun hormónauppbótameðferðar er til þess að draga úr alvarlegum einkennum hita- og svitakófa 

hjá konum á tímabili tíðahvarfa. Einnig hefur samsett hormónameðferð verið notuð til þess að 

meðhöndla beinþynningu hjá miðaldra konum sem geta ekki notað aðrar meðferðir. 

Hormónauppbótameðferð, sem inniheldur eingöngu estrógen, er aðeins ráðlögð meðal kvenna sem 

hafa farið í legnám en meðferðin er einnig notuð til þess að draga úr alvarlegum einkennum hitakófa. Í 

ráðleggingum landlæknis kemur fram að aðeins ætti að hefja hormónameðferð þegar konur hafa verið 
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upplýstar um þær áhættur sem meðferðin getur haft í för með sér og mikilvægt er að endurskoða 

meðferð árlega (Landlæknisembættið, 2004). 

Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar á langtímaáhrifum hormónameðferða og hafa niðurstöður gefið 

vísbendingar um að notkun hormónameðferða auki hættu á brjóstakrabbameini (Collaborative Group 

on Hormonal Factors in Breast Cancer, 2019). Árið 1991 hófst stór samanburðarrannsókn women’s 

health initiative (WHI) þar sem var verið að meta áhrif estrógenmeðferðar, samsettrar 

hormónameðferðar og lyfleysu á heilsu kvenna. Þátttakendur voru 16.608 konur á aldrinum 50-79 ára. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til aukinnar áhættu á hjarta- og æðasjúkdómum, heilablóðfalli, og 

brjóstakrabbameini meðal kvenna sem fengu samsetta hormónameðferð. Þrátt fyrir að það kæmi fram 

lægri tíðni ristilkrabbameins og beinbrota þá var niðurstaðan sú að skaðlegar afleiðingar meðferðarinnar 

væru meiri en ávinningur hennar. Rannsóknin var stöðvuð fyrr heldur en áætlað hafði verið vegna 

heilsufarslegrar áhættu (Writing Group for the Women’s Health Initative Investigators, 2002). Í kjölfar 

niðurstaðna þessarar rannsóknar setti landlæknir árið 2002 fram ábendingar um notkun 

hormónameðferðar (Landlæknisembættið, 2004). Niðurstöður íslenskar rannsóknar, um líðan og 

afstöðu 47 til 53 ára kvenna til tíðahvarfa og notkunar tíðahvarfahormóna, sýndi að notkun 

hormónameðferðar minnkaði hjá íslenskum konum frá árinu 2002 eftir að WHI rannsóknin var stöðvuð 

(Herdís Sveinsdóttir, 2005). 

Helstu niðurstöður safngreiningar þar sem farið var yfir niðurstöður úr slembiröðuðum rannsóknum 

um hormónameðferðir frá janúar 1992 til janúar 2018 voru að konur sem byrjuðu reglubundna notkun 

hormóna við tíðahvörf voru í meiri áhættu á að fá brjóstakrabbamein heldur en konur sem fengu ekki 

hormónameðferð. Áhættan var lítil ef notkun hormóna varði skemur en eitt ár en aukin áhætta var til 

staðar jafnvel þótt notkunin næði einungis yfir 1-4 ár. Áhættan var enn meiri ef hormónin voru tekin í 

lengri tíma. Tvöföld áhætta var til staðar ef hormón voru tekin í 5-14 ár. Hættan á að fá 

brjóstakrabbamein var meiri jafnvel áratug eftir að notkun hormóna var hætt. Hættan á 

brjóstakrabbameini var einnig meiri ef notuð var samsett hormónameðferð heldur en ef estrógen var 

einungis notað (Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer, 2019). 
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2 Aðferðir 

Leitað var að viðeigandi heimildum í PubMed gagnagrunninum. Megindlegum rannsóknum var safnað 

saman á kerfisbundinn hátt þar sem notuð voru ákveðin leitarorð og inntöku- og útilokunarskilyrði til 

þess að finna viðeigandi rannsóknargreinar. Í þessum kafla verður farið yfir hvernig leit fór fram og lýsing 

verður á þeim inntöku- og útilokunarskilyrðum sem notuð voru ásamt leitarorðum. Að lokum verður gerð 

grein fyrir niðurstöðum leitar. 

2.1 Inntöku og útilokunarskilyrði 
Sett voru ákveðin inntökuskilyrði fyrir rannsóknina sem voru eftirfarandi:  

Gagnagrunnur: Leitað var að viðeigandi gögnum í PubMed gagnagrunninum. 

Þátttakendur: Eingöngu var leitað að gögnum sem miðaði að konum. Eingöngu voru skoðaðar 

rannsóknir sem gerðar voru á manneskjum. 

Tegundir rannsókna: Leitað var eftir megindlegum rannsóknum. Aðeins voru skoðaðar greinar með 

IMRAD uppbyggingu til þess að auðvelda úrlestur þeirra. 

Tungumál: Leitað var eftir gögnum á ensku og íslensku.  

Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir inntökuskilyrði og frábendingar sem notast var við í heimildaleit.  

 
Tafla 1. Inntökuskilyrði og frábendingar 

 

2.2 Efnisleit og leitarorð 
PICOTS viðmiðin voru notuð til þess að finna viðeigandi leitarorð og leitarorðin sem voru notuð voru sex 

talsins: ,,menopause’’, ,,exercise’’, ,,yoga’’, ,,hot flashes’’, ,,sleep’’ og ,,aging”. PICOTS tekur mið af 

skjólstæðingahópi (e. population/problem), viðfangsefni sem fjallað er um (e. issue of 

interest/intervention), samanburði á viðfangsefni (e. comparison of main interest), útkomu/áhrif (e. 

Inntökuskilyrði: Frábendingar: 

• Heimildir frá 2010-2020 
• Rannsóknir gerðar á konum 
• Rannsóknir á ensku eða íslensku 
• Megindlegar rannsóknir 
• Rannsóknir gerðar á manneskjum 
• Grein uppbyggð skv. IMRAD 

viðmiðum 

• Heimildir eldri en frá 2010 
• Rannsóknir gerðar á körlum 
• Fræðilegar samantektir (e. 

Systematic review) 
• Eigindlegar rannsóknir 
• Rannsóknir á öðru tungumáli en 

ensku og íslensku  
• Rannsóknir sem gerðar voru á 

dýrum   
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outcomes), tíma (e. time) og rannsóknarsniði (e. study design chosen) (Pilot og Beck., 2017). Í töflu 2 

má sjá yfirlit yfir PICOTS viðmiðin sem notuð voru til þess að finna viðeigandi leitarorð. 

Á PubMed var MeSH (e. medical subject heading) notað með leitarorðunum til þess að finna 

fræðilegar heimildir og ofangreind inntökuskilyrði voru notuð við allar fimm leitirnar. Í fyrstu af fimm 

PubMed leitum var leitarorðinu ,,menopause’’ slegið inn sem major topic og ,,yoga’’, alls komu upp 32 

leitarniðurstöður en farið var í ítarlegri leit með því að smella á Advanced. Þá kom upp nýr leitargluggi 

þar sem hakað var við fyrrnefnda leit (,,menopause’’[Majr] AND ,,yoga’’[mesh]) og bætt við leitarorðinu 

,,sleep’’. Það komu upp átta greinar og fjórar þeirra voru valdar til frekari athugunar. Við aðra leit var 

einnig notað MeSH með leitarorðunum og slegið var inn leitarorðunum ,,menopause’’ sem major tropic 

og ,,yoga’’ og ,,hot flashes’’. Alls komu upp 20 greinar í leitarniðurstöðum en fimm þeirra voru valdar til 

frekari athugunar. Í þriðju leit var farið í ítarlega leit og smellt á Advanced. Hakað var við sömu leitarorð 

og voru notuð í fyrstu leitinni ,,menopause’’ sem major topic og ,,yoga’’ ásamt leitarorðinu ,,aging’’. Alls 

komu upp fimm greinar en aðeins tvær þeirra voru valdar til frekari athugunar. Í fjórðu leitinni var MeSH 

notað og slegin voru inn leitarorðin ,,menopause’’ sem major topic og ,,exercise’’ og ,,sleep’’. Alls fundust 

11 greinar en fjórar þeirra voru skoðaðar betur. Í fimmtu og seinustu leitinni var MeSH notað og sett inn 

leitarorðin ,,menopause’’ sem major topic og ,,exercise’’ og ,,hot flashes’’. Alls komu upp 55 greinar en 

aðeins 10 þeirra voru valdar til frekari athugunar. Sjá töflu 3. um niðurstöður PubMed leitar með 

inntökuskilyrðum. 

 

Tafla 2. PICOTS viðmiðin og leitarorð 

 

Tafla 3. PubMed inntökuskilyrði: konur, greinar á ensku eða íslensku frá 2010-2020 

PICOTS viðmiðin og leitarorð 

P Konur 

I Tíðahvörf 

C Hreyfing og jóga  

O Áhrif á hita-og svitakóf og svefn 

T Tímabil breytingaskeiðs að tíðahvörfum og fram eftir aldri 

S Megindlegar rannsóknir 
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Alls fundust 99 greinar, skoðaðir voru titlar og útdrættir greinanna. Mynd 1. sýnir PRISMA flæðirit yfir 

heimildaleit (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman og The PRISMA Group, 2009), sjá einnig fylgiskjal 1. 

Útilokaðar voru eigindlegar rannsóknir og fræðilegar samantektir. Aðeins voru lesnir útdrættir greina 

sem voru með IMRAD viðmiðum til þess að auðvelda úrlestur þeirra og skoðaðar megindlegar 

rannsóknir. Eftir lestur á titlum og útdráttum voru 25 greinar valdar til frekari athugunar. Eftir skimun á 

greinum voru 17 greinar lesnar í heild sinni en eftir lestur voru fimm greinar útilokaðar. Eftir stóðu 12 

greinar sem uppfylltu inntökuskilyrðin. 

Leit Leitarorð Fjöldi 
greina 

Titlar 
skimaðir 

Valdar 
greinar 

1 Menopause (Majr) AND Yoga (MeSH) AND 
Sleep 

8 4 2 

2 Menopause (Majr) AND Yoga (MeSH) AND Hot 
flashes (MeSH) 

20 5 3 

3 Menopause (Majr) AND Yoga (MeSH) AND 
Aging 

5 2 1 

4 Menopause (Majr) AND Exercise (MeSH) AND 
Sleep (MeSH) 

11 4 2 

5 Menopause (Majr) AND Exercise (MeSH) AND 
Hot flashes (MeSH) 

55 10 4 

Samtals:  99 25 12 
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Mynd 1. PRISMA flæðirit yfir heimildaleit rannsóknarinnar (Moher o.fl., 2009).  
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3 Niðurstöður 

Allar 12 megindlegu rannsóknirnar voru samanburðarrannsóknir þar sem þátttakendum var 

tilviljunarkennt raðað í íhlutunarhópa eða samanburðarhópa. Í sex af þeim voru skoðuð áhrif jóga á 

svefn og/eða hitakóf og sex rannsóknir skoðuðu áhrif hreyfingar á svefn og/eða hitakóf. 

Rannsóknarniðurstöður voru birtar í greinum á tímabilinu 2011-2019 og voru rannsóknirnar 

framkvæmdar í sjö mismunandi löndum; Bandaríkjunum (n=4), Bretlandi (n=1), Íran (n=1), Svíþjóð 

(n=1), Finnlandi (n=2), Brasilíu (n=2) og Indlandi (n=1). 

 Þátttakendur sem luku þátttöku sinni í rannsóknum voru samtals 1.764 konur með einkenni 

tíðahvarfa. Samtals voru 317 þátttakendur sem fengu jógaíhlutun og byggði íhlutunin á fjórum tegundum 

jóga þ.e. Hatha jóga (Jorge o.fl., 2016; Joshi, Khandwe, Bapat og Deshmukh, 2011), Yogasana (Afonso 

o.fl., 2012), Vinijóga (Buchanan o.fl., 2017; Newton o.fl., 2014) og Integral jóga (Avis, Legault, Russell, 

Weaver og Danhauer, 2014). Samtals voru 606 þátttakendur sem fengu hreyfiíhlutun og byggði íhlutunin 

á fjórum tegundum hreyfingar þ.e. þolþjálfun (Buchanan o.fl., 2017; Mansikkamäki o.fl., 2012; Sternfeld 

o.fl., 2013; Moilanen o.fl., 2012; Daley o.fl., 2015), styrktarþjálfun (Berin o.fl., 2019), heilsubótagöngu 

(Tadayon, Abedi og Farshadbakht, 2016) og teygjuæfingum (Afonso o.fl., 2012; Jorge o.fl., 2016). 

Í öllum rannsóknunum var alltaf einn samanburðarhópur sem fékk enga íhlutun, samtals voru 822 

þátttakendur sem voru í samanburðarhópum en í samanburðarhópum voru konur sem breyttu ekki sinni 

venjubundnu daglegu virkni. Í þremur rannsóknum voru þrír hópar þar sem auk samanburðahópa voru 

bæði hreyfi- og jógaíhlutunarhópar (Buchanan o.fl., 2017; Afonso o.fl., 2012; Jorge o.fl., 2016). Auk þess 

voru í einni rannsókn þrír hópar þ.e. jógaíhlutunarhópur, hópur þar sem íhlutun byggðist á 

heilbrigðisfræðslu og samanburðarhópur án íhlutunar. Alls voru 19 þátttakendur sem fengu 

heilbrigðisfræðsluíhlutun (Avis o.fl, 2014). 

Í þremur rannsóknum var þátttakendum tilviljunarkennt gefið ómega-3 fitusýruhylki eða lyfleysuhylki 

en það var gert til þess að koma í veg fyrir lyfleysuáhrif svo allir þátttakendur tryðu því að þeir væru að 

fá íhlutun og hefðu þá allir ákveðnar væntingar um árangur (Buchanan o.fl., 2017; Newton o.fl., 2014; 

Sternfeld o.fl., 2013). Í einni rannsókn fengu allir þátttakendur 500 mg af kalki en það var gert til þess 

að allir þáttakendur fengju inngrip (Afonso o.fl., 2012).  

Notuð voru ýmis mælitæki til þess að meta einkenni tíðahvarfa. Í tveimur rannsóknum var notaður 

Menopause Rating Scale (MRS) tíðahvarfakvarði til þess að meta 11 einkenni tíðahvarfa á skalanum 0-

4, þar sem 0 þýðir engin einkenni en 4 alvarleg einkenni. Hæsti samanlagður stigafjöldi sem hægt er að 

fá eru 44 stig. Einkennum er skipt í líkamleg einkenni sem eru hitaköst/svitaköst, hjartsláttarónot, 

svefntruflanir og vöðva -og liðavandamál. Sálræn einkenni: depurð, pirringur, kvíði og þreyta og 

vandamál frá kyn- og þvagfærum: þurrkur í leggöngum, vandamál tengd kynlífi og vandamál frá 

þvagfærum. Í rannsóknum þar sem notað var MRS mælitæki munum við einungis skoða niðurstöður á 

kvörðum sem meta líkamleg einkenni (Jorge o.fl., 2016; Joshi o.fl., 2011). 

Í sex rannsóknum voru notaðar daglegar dagbækur þar sem metin var tíðni hitakófa á dag og/eða 

alvarleika hitakófa/nætursvitakasta á tölulegum skala (Avis o.fl., 2014; Berin o.fl., 2019; Daley o.fl., 2015; 

Moilanen o.fl., 2012; Newton o.fl., 2014; Sternfeld o.fl., 2013). Í einni rannsókn var notuð dagbók þar 
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sem skráð var daglega hvort hitakóf/nætursvitaköst trufluðu svefn og spurt um gæði svefns á skalanum 

1-5 (Mansikkamäki o.fl., 2012). 

Í tveimur rannsóknum var notaður svefnmælir til þess að meta svefn þátttakenda (Afonso o.fl., 2012; 

Buchanan o.fl., 2017). Til þess að meta svefn hjá konum í rannsóknunum voru notaðir mælikvarðarnir 

Insomnia Severity Index (ISI) og Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Í rannsóknarniðurstöðum 

varðandi svefn er greint á milli svefnleysis og svefngæða. Einkenni svefnleysis eru metin með 

svefnleysiskvarðanum ISI en svefngæði eru í öllum rannsóknum, að undanskilinni einni, metin með 

svefngæðakvarðanum PSQI en í þeirri rannsókn voru svefngæði metin með daglegri símadagbók þar 

sem konur greindu frá svefngæðum (Mansikkamäki o.fl., 2012). 

Í fjórum rannsóknum var svefnleysi metið með ISI sem byggir á sjö spurningum varðandi svefnleysi 

og er vandinn metinn á bilinu 0–4. Heildarstig geta verið á bilinu 0–28, þar sem 0 þýðir engin merki um 

svefnleysi á meðan 28 stig þýðir alvarlegt svefnleysi. Útkoma yfir 15 stig bendir til vanda sem tengist 

svefnleysi (Afonso o.fl., 2012; Buchanan o.fl., 2017; Newton o.fl., 2014; Sternfeld o.fl., 2013). Einkenni 

svefnleysis lýsa sér sem erfiðleikar með að sofna á kvöldin, að vakna um nætur eða vakna snemma á 

morgnanna og eiga síðan erfitt með að sofna aftur (American Psychiatric Association, 2013). 

Í fimm rannsóknum var mælitækið PSQI notað, sem er sjálfsmatskvarði, til þess að meta gæði svefns 

og svefnmynstur. Mælitækið greinir á milli góðs og lélegs svefns. Listinn skoðar sjö þætti svefngæða 

sem eru metnir á bilinu 0–3. Þessir sjö þættir eru svefngæði, tíminn sem það tekur fyrir einstaklinginn 

að sofna, svefnvenjur, svefnlengd, svefntruflanir, notkun svefnlyfja og truflandi áhrif á daglegt líf. 

Heildarstig geta verið á bilinu 0–21 stig, þar sem hærri stig benda til lélegri svefngæða en heildarstig 

hærri en fimm er vísbending um léleg svefngæði (Avis o.fl., 2014; Buchanan o.fl., 2017; Newton o.fl., 

2014; Tadayon o.fl., 2016; Sternfeld o.fl., 2013). 

 Leitast verður við að svara rannsóknarspurningum sem settar hafa verið fram með því að samþætta 

niðurstöður þessara 12 samanburðarrannsókna. Þó að meirihluti rannsóknanna könnuðu áhrif 

hreyfingar og jóga á fjölmörg einkenni tíðahvarfa lögðu höfundar einungis áherslu á að einblína á þær 

niðurstöður sem fjölluðu um einkenni hitakófa og svefntruflanna.  

Niðurstöður rannsókna voru kynntar í fjórum töflum þar sem þeim var raðað eftir stafrófsröð höfunda. 

Eftirfarandi upplýsingum um hverja og eina rannsókn var safnað saman: (1) Höfundar, ár og land. (2) 

Tilgangur og rannsóknarsnið, þar sem tilgangi rannsókna og rannsóknarsniði þeirra var lýst. (3) Úrtak 

og inngrip þar sem komu fram upplýsingar um fjölda þátttakenda og íhlutun rannsókna var lýst. (4) 

Aðferð, þar sem inntökuskilyrðum var lýst ásamt hvaða mælitæki og/eða matstæki voru notuð í 

rannsóknunum. (5) Niðurstöður, þar sem var fjallað um helstu niðurstöður rannsóknanna. (6) Styrkleikar 

og takmarkanir, þar sem var greint frá styrkleikum og takmörkunum rannsókna. 
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3.1 Áhrif jóga á svefn 
Í fjórum rannsóknum voru könnuð áhrif jóga á svefn kvenna á breytingaskeiði og eftir tíðahvörf (Afonso 

o.fl., 2012; Avis o.fl., 2014; Buchanan o.fl., 2017; Newton o.fl., 2014). Í töflu 4 má sjá niðurstöður 

rannsókna um áhrif jóga á svefn.  

Í tveimur af þessum rannsóknum var notaður svefnmælir til að mæla svefn (Afonso o.fl., 2012; 

Buchanan o.fl., 2017). Í rannsóknum komu fram mótsagnakenndar niðurstöður eftir því hvort um var að 

ræða hlutlægt mat eða huglægt mat. Þar sem 12 vikna jógaíhlutun hafði ekki áhrif á mælanlegan svefn 

en í báðum rannsóknunum, greindu konurnar sjálfar frá betri svefni á sjálfsmatskvörðunum ISI og PSQI 

eftir 12 vikna jógaíhlutun. Í annarri rannsókninni greindu konur frá marktækt betri svefngæðum á PSQI 

sjálfsmatskvarða miðað við samanburðarhóp auk betri svefnstöðugleika þar sem þær vöknuðu sjaldnar 

upp á nóttunni og svefntími þeirra var lengri miðað við samanburðarhóp (Buchanan o.fl., 2017). Í hinni 

rannsókninni greindu konur frá marktækt færri einkennum svefnleysis á ISI sjálfsmatskvarða (Afonso 

o.fl., 2012). 

Í þriðju rannsókninni sem kannaði áhrif jóga á svefn voru rannsóknarniðurstöður í samræmi við tvær 

ofangreindar rannsóknir varðandi svefngæði og einkenni svefnleysis sem metið var með sömu 

sjálfsmatskvörðum. Niðurstöður sýndu að 12 vikna jógaíhlutun bætti marktækt einkenni svefnleysis og 

það komu einnig fram vísbendingar um að jóga hefði jákvæð áhrif á svefngæði kvenna á breytingaskeiði 

og eftir tíðahvörf (Newton o.fl., 2014). Í því samhengi er áhugavert að skoða niðurstöður úr fjórðu 

rannsókninni þar sem könnuð voru áhrif jóga á svefngæði kvenna en í niðurstöðum kom fram að 10 

vikna jógaíhlutun hafði ekki marktæk áhrif á svefngæði kvenna á breytingaskeiði eða eftir tíðahvörf (Avis 

o.fl., 2014). 

Þótt niðurstöðum beri ekki öllum saman kemur þó fram í þremur af fjórum rannsóknum marktæk 

jákvæð áhrif á svefn út frá útkomu á sjálfsmatskvörðunum PSQI og ISI sem mæla svefngæði og 

svefnleysi (Afonso o.fl., 2012; Buchanan o.fl., 2017; Newton o.fl., 2014).
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Tafla 4. Áhrif jóga á svefn 

Höfundar 
Ár  
Land 

Tilgangur 
Rannsóknar-
snið 

Úrtak  
Inngrip 

Aðferð 
Inntökuskilyrði  
Mælitæki 

Niðurstöður Styrkleikar og takmarkanir 

Afonso 
o.fl., 
2012 
Brasilía 

Kanna hvort 
jóga hafi áhrif á 
líkamleg og 
sálræn 
einkenni hjá 
konum eftir 
tíðahvörf sem 
eru greindar 
með svefnleysi. 
Megindleg 
rannsókn, 
slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn. 
Inngrip stóð yfir 
í 16 vikur. 

Úrtak n = 44. 
Jógahópur: n = 15. Mætti 
í tveggja klukkustunda 
yogasana (hatha yoga) 
jógaþjálfun einu sinni í 
viku undir leiðsögn 
jógakennara. Jóga-
æfingarnar samanstóðu 
af jógastöðum, öndunar-
æfingum og slökun. 
Teygjuæfingarhópur: n = 
14. Mætti í klukkustundar 
hóptíma einu sinni í viku 
undir leiðsögn sjúkra-
þjálfara þar sem kenndar 
voru teygjuæfingar. 
Samanburðarhópur: n = 
15. Ekkert inngrip.  

Heilbrigðar konur á 
aldrinum 50-65 ára, 
greindar með 
svefnleysi. Notuðu 
ekki hormóna. 
Tíðateppa lengur en 
eitt ár, FSH hormón 
> 30mIU/mL, BMI < 
30 kg/m2. 
 
Mælitæki: 
ISI*, Svefnmælir. 

Ekki var marktækur munur á svefni þegar metið 
var með svefnmæli milli hópanna. Konur í 
jógahóp og teygjuhóp upplifðu færri einkenni 
svefnleysis eftir 16 vikur. Við grunnlínu var 
meðaltal stiga á ISI mælitækinu, sem metur 
einkenni svefnleysis, 14,1 stig hjá konum í 
jógahóp, 16,9 stig hjá konum í teygjuhóp og 15,2 
stig hjá konum í samanburðarhóp. 
Eftir 16 vikur var meðaltal stiga á ISI mælitækinu 
9,7 stig hjá konum í jógahóp, 11,4 stig hjá konum 
í teygjuhóp og 13,7 stig hjá konum í 
samanburðarhóp. Jógaíhlutunarhópur sýndi 
marktækan mun á einkennum 
svefnleysisröskunar á ISI mælitækinu samanborið 
við samanburðarhóp (p < 0,005). 
75% þátttakenda í jógahópnum héldu áfram að 
stunda jóga eftir að rannsókninni lauk. 

Styrkleikar: Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn. Reynt að 
koma í veg fyrir lyfleysuáhrif með því 
að gefa öllum þátttakendum 
kalktöflur.  
Takmarkanir: Ekki nefndar af 
höfundum. Frekar lítið úrtak.  

Avis o.fl., 
2014 
USA 

Kanna hvort 
jóga minnki 
tíðni og 
óþægindi 
hitakófa (Einnig 
voru skoðuð 
áhrif á svefn-
gæði).  
Megindleg 
rannsókn, 
slembiröðuð 
samanburðar-

Úrtak n = 54. 
Jógahópur: n = 18. Mætti 
í 90 mínútna integral 
jógaþjálfun einu sinni í 
viku og gerði heima-
æfingar þrisvar sinnum í 
viku. Jógaæfingarnar 
samanstóðu af jóga-
stöðum, öndunar-
æfingum og djúpslökun. 
Heilbrigðisfræðsluhópur: 
n = 19. Mætti vikulega í 

Konur á aldrinum 45-
58 ára. Upplifðu 
a.m.k. fjögur hitakóf 
á dag. Notuðu ekki 
hormóna. 
 
Mælitæki: 
PSQI*  

Á viku 10 skýrði samanburðarhópur frá betri 
svefngæðum á PSQI matslistanum á meðan 
konur í heilbrigðisfræðsluhópnum lýstu verri 
svefngæðum á PSQI matslistanum. Svefngæði 
hjá jógahópnum breyttust lítið og ekki marktækt 
eftir 10 vikna jógaíhlutun. 
Meðaltal stiga á PSQI matslistanum á viku fimm 
voru 9,39 stig hjá jógahóp, 8,07 stig hjá 
heilbrigðisfræðslu-hóp og 9,28 stig hjá 
samanburðarhóp. 
Eftir 10 vikur var meðaltal stiga á PSQI 
matslistanum 8,93 stig hjá jógahóp, 9 stig hjá 

Styrkleikar: Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn þar sem voru 
þrír hópar. 
Takmarkanir: Úrtak frekar lítið. Ekki 
var mögulegt að bjóða upp á 
sveigjanlegan æfingatíma sem getur 
haft áhrif á hvernig gekk að fá 
þátttakendur í rannsóknina.   
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rannsókn. 
Inngrip stóð yfir 
í 10 vikur. 

90 mínútna fræðslu um 
mismunandi efni m.a. um 
breytingaskeiðið, streitu-
stjórnun og næringu. 
Samanburðarhópur: n = 
17. Ekkert inngrip. 

heilbrigðisfræðsluhóp og 7,64 stig hjá 
samanburðarhóp. Ekki var marktækur munur á 
svefngæðum hjá konum sem fengu 10 vikna 
jógaíhlutun samanborið við konur í 
samanburðarhóp 

Buchanan 
o.fl., 
2017 
USA 

Kanna áhrif 
jóga og 
þolþjálfunar 
samanborið við 
venjubundna 
virkni á svefn 
kvenna með 
hitakóf eftir 
tíðahvörf.  
Megindleg 
rannsókn, 
slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn. 
Inngrip stóð yfir 
í 12 vikur. 

Úrtak n = 186. 
Jógahópur: n = 52. Mætti 
í 90 mínútna viniyoga 
jógaþjálfun einu sinni í 
viku undir leiðsögn jóga-
kennara. Jógaæfingarnar 
samanstóðu af jóga-
stöðum, slökun og 
hugleiðslu. Þátttakendur 
fengu einnig 
leiðbeiningar til að stunda 
jógaæfingar heima. 
Æfingahópur: n = 54, 
Mætti í 40-60 mínútna 
þolþjálfun á 
líkamsræktarstöð þrisvar 
sinnum í viku undir 
leiðsögn þjálfara. 
Samanburðarhópur: n = 
80. Ekkert inngrip. 

Heilbrigðar konur á 
aldrinum 40-62 ára. 
Upplifðu 14 eða fleiri 
hitakóf/nætursvita-
köst á viku sem 
metin voru alvarleg 
a.m.k. fjórum sinnum 
í viku. Notuðu ekki 
hormóna. FSH 
hormón >20mIU/mL, 
styrkleiki estradiols ≤ 
50 pg/mL.  
 
Mælitæki: 
ISI*, PSQI*, 
Svefnmælir 

Ekki var mælanlegur árangur á svefni kvenna 
með hitakóf eftir 12 mánaða jógaíhlutun. 
Ekki var marktækur munur á stigum á ISI 
matskvarðanum eftir 12 vikna jógaíhlutun 
samanborið við samanburðarhóp. 
Hins vegar komu fram vísbendingar um að konur 
sem greindu frá lélegum svefngæðum á PSQI 
kvarðanum mældust með betri svefnstöðugleika, 
vöknuðu sjaldnar upp á nóttunni eftir jógaíhlutun 
(p = 0,047) og voru með lengri heildarsvefntíma (p 
= 0,021) samanborið við konur í samanburðarhóp. 
Konur sem greindu frá lélegum svefngæðum í 
upphafi (voru með átta eða hærri stig á PSQI 
listanum við grunnlínu) sýndu marktækan mun á 
PSQI matskvarðanum eftir 12 vikna jógaíhlutun 
samanborið við konur í samanburðarhóp sem 
greindu einnig frá lélegum svefngæðum við 
grunnlínu (p = 0,004). 
Niðurstöður sýndu að hreyfiíhlutun og jógaíhlutun 
bætti ekki mælanlegan svefn kvenna með 
hitaköst, en jóga bætir mögulega 
svefnstöðugleika hjá konum sem greina sjálfar frá 
slæmum svefngæðum. 

Styrkleikar: Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn. Reynt að 
koma í veg fyrir lyfleysuáhrif með því 
að gefa ómega-3 fitusýru hylki eða 
lyfleysuhylki til þess að fá alla 
þátttakendur til þess að trúa því að 
þeir fengju einhverja meðferð.    
Takmarkanir: Ekki gert ráð fyrir 
áhrifum hitakófa. Úrtakið var 
einskorðað við konur með hitakóf 
seint á breytingaskeiði og eftir 
tíðahvörf þannig að ekki er hægt að 
yfirfæra niðurstöður á konur á 
miðjum aldri sem eru ekki með 
hitakóf. Reikniritið sem notað var til 
að ákvarða svefntíma á svefnmæli 
hefur ekki verið viðurkennt. 

Newton 
o.fl., 
2014 
USA  

Kanna hvort 
jóga minnki 
tíðni og 
alvarleika 
hitakófa 
kvenna við 
tíðahvörf. 

Úrtak n = 237. 
Jógahópur: n = 102. 
Mætti í 90 mínútna 
viniyoga jógaþjálfun einu 
sinni í viku undir leiðsögn 
jógakennara. Jóga-
æfingarnar samanstóðu 

Heilbrigðar konur á 
tímabili tíðahvarfa. 
Upplifðu 14 eða fleiri 
hitaköst á viku sem 
metin voru alvarleg 
oftar en fjórum 
sinnum í viku. 
Notuðu ekki 

Eftir 12 vikur lækkaði stigafjöldi á ISI mælitækinu, 
sem metur einkenni svefnleysis, að meðaltali um 
4,4 stig hjá konum í jógahóp og 3,1 stig hjá 
konum í samanburðarhóp. 
Konur sem fengu 12 vikna jógaíhlutun sýndu 
tölfræðilega marktækan mun á einkennum 
svefnleysis samanborið við konur í 
samanburðarhóp (p = 0,007). 

Styrkleikar: Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn. Stórt úrtak, 
lítið um óhöpp í kjölfar íhlutunar og 
aðferðin örugg fyrir konur á miðjum 
aldri. Samfélagsúrtak. Reynt að 
koma í veg fyrir lyfleysuáhrif með því 
að gefa ómega-3 fitusýru hylki eða 
lyfleysuhylki til þess að fá alla 
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Megindleg 
rannsókn, 
slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn. 
Inngrip stóð yfir 
í 12 vikur.  

af jógastöðum, öndunar-
æfingum og djúpslökun. 
Samanburðarhópur: n = 
135. Ekkert inngrip.  

hormóna. FSH 
hormón >20mIU/mL, 
styrkleiki estradiols ≤ 
50 pg/mL. 
 
Mælitæki: 
ISI*, PSQI*  

Í niðurstöðum kom einnig fram að 12 vikna 
jógaíhlutun hafði jákvæð áhrif á svefngæði sem 
metið var með PSQI en munurinn var ekki 
tölfræðilega marktækur samanborið við 
samanburðarhóp (0,049). Í þessari rannsókn var 
marktækur munur (p < 0,0125). 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 12 vikna 
jógaæfingar hafi jákvæð áhrif á einkenni 
svefnleysis og það komu fram vísbendingar um 
að jóga hafi jákvæð áhrif á svefngæði.  

þátttakendur til þess að trúa því að 
þeir fengju einhverja meðferð.    
Takmarkanir: Þrátt fyrir að um 
samfélagsúrtak sé að ræða gætu 
þeir þátttakendur sem buðu sig fram 
hafa verið sérlega áhugasamir um 
að leita eftir meðferð, því þarf að 
fara varlega í að yfirfæra niðurstöður 
á aðra hópa. Stutt 
rannsóknartímabil. Erfitt að vera viss 
um hvort heimaæfingar hafi verið 
jafn öflugar og æfingar utan heimilis. 
Ekki vitað hvað þarf mikla jógaiðkun 
til að ná sem mestum árangri. 

*Insomnia Severety Index (ISI), Pittisburgh Sleep Quality Index (PSQI). 
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3.2 Áhrif jóga á hitakóf 
Í fjórum rannsóknum voru skoðuð áhrif jógaiðkunar á hitakóf (Avis o.fl., 2014; Jorge o.fl., 2016; Joshi 

o.fl., 2011; Newton o.fl., 2014). Í töflu 5 má sjá helstu niðurstöður varðandi áhrif jóga á hitakóf.  

Í tveimur þessara rannsókna voru könnuð áhrif jógaíhlutunar á fjölmörg einkenni tíðahvarfa þar sem 

einkenni hitakófa voru flokkuð með líkamlegum einkennum (e somatic-vegative symptoms) ásamt 

hjartsláttarónotum, svefntruflunum og vöðva- og liðvandamálum. Niðurstöður þessara tveggja 

rannsókna voru svipaðar eða á þann veg að 12 vikna jógaíhlutun hafði marktæk áhrif í þá átt að draga 

úr líkamlegum einkennum breytingaskeiðs (Jorge o.fl.,2016; Joshi o.fl. 2011). Í báðum rannsóknunum 

var útkoman varðandi hitakóf ekki tilgreind sérstaklega sem gerði samanburð og túlkun á niðurstöðum 

erfiðari, en í annarri rannsókninni var þó sérstaklega talað um jákvæð áhrif á hitakóf (Joshi o.fl. 2011). 

Í hinum tveimur rannsóknunum voru könnuð áhrif jógaiðkunar á tíðni og alvarleika hitakófa en 

niðurstöður þeirra voru ekki samhljóma (Avis o.fl., 2014; Newton o.fl., 2014). Í fyrri rannsókninni kom 

fram að tíðni hitakófa lækkaði um 66% hjá konum sem fengu 10 vikna jógaíhlutun. Niðurstöður sýndu 

að jóga hafði marktæk jákvæð áhrif á tíðni og alvarleika hitakófa. Hinsvegar kom fram að jóga væri ekki 

endilega áhrifameira en annað inngrip þar sem konur sem fengu heilbrigðisfræðsluíhlutun sýndu 

svipaðan ávinning varðandi tíðni og alvarleika hitakófa (Avis o.fl., 2014). 

Í seinni rannsókninni virtist jógaíhlutun ekki hafa eins jákvæð áhrif á hitakóf og í fyrirgreindri rannsókn. 

Í niðurstöðum kom fram að tíðni hitakófa lækkaði um 35% hjá konum sem fengu 12 vikna jógaíhlutun. 

Jóga hafði ekki marktæk jákvæð áhrif á tíðni og alvarleika hitakófa, þar sem tíðni og alvarleiki hitakófa 

minnkaði í svipuðum mæli hjá konum í samanburðarhóp. Hinsvegar greindi 66% kvenna frá létti 

varðandi hitakóf sín eftir 12 vikna jógaíhlutun og 87% vildi halda áfram að stunda jóga (Newton o.fl., 

2014). 

Niðurstöðum rannsókna á áhrifum jóga á hitakóf/svitakóf bar ekki saman en í tveimur þeirra kom 

fram að jóga hafði marktæk jákvæð áhrif á líkamleg einkenni tíðahvarfa þar á meðal hitakóf (Jorge 

o.fl.,2016; Joshi o.fl. 2011). Í einni rannsókn kom fram að jóga hafði marktæk jákvæð áhrif á tíðni og 

alvarleika hitakófa eftir 10 vikna jógaíhlutun (Avis o.fl., 2014) en í annarri rannsókn kom fram að 12 vikna 

jógaíhlutun hafði ekki marktæk áhrif á tíðni og alvarleika hitakófa (Newton o.fl, 2014).
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Tafla 5. Áhrif jóga á hitakóf 

Höfundar 
Ár  
Land 

Tilgangur 
Rannsóknar-
snið 

Úrtak  
inngrip 

Aðferð 
Inntökuskilyrði  
Mælitæki 

Niðurstöður Styrkleikar og takmarkanir 

Avis o.fl., 
2014 
USA 

Kanna hvort 
jóga minnki 
tíðni og 
óþægindi 
hitakófa. 
Megindleg 
rannsókn. 
Forrannsókn (e. 
pilot study), 
slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn. 
Inngrip stóð yfir 
í 10 vikur.  

Úrtak n = 54. 
Jógahópur: n = 18. Mætti 
í 90 mínútna integral 
jógaþjálfun einu sinni í 
viku og gerði heima-
æfingar þrisvar sinnum í 
viku. Jógaæfingarnar 
samanstóðu af jóga-
stöðum, öndunaræfingum 
og djúpslökun. 
Heilbrigðisfræðsluhópur: 
n = 19. Mætti vikulega í 
90 mínútna fræðslu um 
mismunandi efni m.a. um 
breytingaskeiðið, streitu-
stjórnun og næringu. 
Samanburðarhópur: n = 
17. Ekkert inngrip.  

Konur á aldrinum 
45-58 ára. Upplifðu 
a.m.k. fjögur hitakóf 
á dag. Notuðu ekki 
hormóna. 
 
Mælitæki: 
DDHF*, HFRDIS*  
 

Tíðni hitakófa lækkaði töluvert með tímanum hjá 
öllum þremur hópunum eftir 10 vikur og var 
marktækur munur á tíðni hitakófa hjá öllum 
hópunum samanborið við grunnlínugildi (p < 
0,001). 
Á viku 10 lækkaði tíðni hitakófa að meðaltali um 
66% hjá jógahópnum, 63% hjá hópnum sem fékk 
heilbrigðisfræðslu og 36% hjá samanburðarhóp. 
Hitakófum fækkaði að meðaltali um 6,5 hitakóf/dag 
hjá jógahóp, 5,9 hitakóf/dag hjá heilbrigðisfræðslu-
hóp og 4,2 hitakóf/dag hjá samanburðarhóp. 
Tíðni hitakófa lækkaði marktækt meira hjá konum 
sem fengu 10 vikna jógaíhlutun samanborið við 
konur í samanburðarhóp (p < 0,001). Jafnframt var 
alvarleiki hitakófa marktækt minni hjá konum sem 
fengu 10 vikna jógaíhlutun samanborið við konur í 
samanburðarhóp (p < 0,001). 
Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að 
jógainngrip gæti verið hjálplegt til þess að minnka 
tíðni og alvarleika hitakófa en væri ekki endilega 
áhrifameira en önnur inngrip. 

Styrkleikar: Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn þar sem 
voru þrír hópar. 
Takmarkanir: Úrtak frekar lítið. Ekki 
var mögulegt að bjóða upp á 
sveigjanlegan æfingatíma sem 
getur haft áhrif á hvernig gekk að fá 
þátttakendur í rannsóknina.   

Jorge 
o.fl., 
2016 
Brasilía 

Kanna áhrif 
hatha jóga á 
einkenni 
tíðahvarfa hjá 
konum eftir 
tíðahvörf.  
Megindleg 
rannsókn, 
slembiröðuð 

Úrtak n = 88  
Jógahópur: n = 40. Mætti 
í 75 mínútna Hatha jóga 
tíma tvisvar í viku undir 
leiðsögn jógakennara. 
Jógaæfingarnar saman-
stóðu af jógastöðum, 
öndunaræfingum, slökun 
og íhugun. 

Heilbrigðar konur á 
aldrinum 45-65 ára 
sem stunduðu ekki 
reglulega hreyfingu 
eða jóga. Notuðu 
ekki hormóna. 
Tíðateppa í eitt ár 
eða lengur. FSH 

Marktækur munur var á líkamlegum (e. somatic-
vegetative) einkennum hjá konum sem fengu 12 
vikna jógaíhlutun samanborið við konur í 
samanburðarhóp (p < 0,001). 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 12 vikna 
jógaíhlutun hefur jákvæð áhrif á líkamleg einkenni 
tíðahvarfa s.s. hitakóf/svitaköst, svefntruflanir, 
hjartsláttarónot og stoðkerfisvandamál. 

Styrkleikar: Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn. 
Takmarkanir: Brottfall var ólíkt á 
milli hópa sem varð til þess að 
samanburðarhópur náði ekki þeirri 
stærð sem reiknað hafði verið með. 
Möguleg skýring á því var óánægja 
þátttakenda í samanburðarhópi 
þrátt fyrir að eiga kost á jógatímum 
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samanburðar-
rannsókn. 
Inngrip stóð yfir 
í 12 vikur.  

Teygjuæfingahópur: n = 
29. Mætti í 75 mínútna 
tíma þar sem kenndar 
voru teygjuæfingar tvisvar 
í viku. 
Samanburðarhópur: n = 
19. Ekkert inngrip.   

hormón > 
30mIU/mL.  
 
Mælitæki: 
MRS* 

Ályktun höfunda var sú að hægt væri að nota jóga 
sem óhefðbundið meðferðarúrræði fyrir þennan 
hóp kvenna til þess að létta á einkennum 
tíðahvarfa, þar með talið einkennum hitakófa og 
svitakasta.  

eftir að rannsókn lauk. Því þarf að 
túlka niðurstöður varlega. Möguleg 
lyfleysuáhrif og mögulegt að þeir 
sem buðu sig fram úr 
samfélagsúrtaki hafi verið 
sérstaklega áhugasamir um 
meðferð. Stutt rannsóknartímabil.   

Joshi 
o.fl., 
2011 
Indland 

Kanna hvort 
jóga minnki 
einkenni 
tíðahvarfa hjá 
konum á 
breytinga-skeiði 
og eftir 
tíðahvörf. 
Megindleg 
rannsókn, 
slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn. 
Inngrip stóð yfir 
í 12 vikur. 

Úrtak n = 180 
Jógahópur: n = 90. Mætti 
daglega í klukkutíma 
jógatíma undir leiðsögn 
viðurkennds jógakennara. 
Jógaæfingarnar saman-
stóðu af jógastöðum og 
öndunaræfingum. Það var 
80% mætingaskylda á 
æfingarnar. 
Samanburðarhópur: n = 
90. Ekkert inngrip.  

Konur á aldrinum 
40-55 ára á 
breytingaskeiði eða 
tímabilinu eftir 
tíðahvörf. Notuðu 
ekki hormóna.  
 
Mælitæki: 
MRS*  

Marktækur munur var á líkamlegum (e. somatic-
vegetative) einkennum hjá konum sem fengu 12 
vikna jógaíhlutun samanborið við konur í 
samanburðarhóp (p < 0,001). 
Meðaltal stiga fyrir líkamleg einkenni á MRS 
mælitækinu við grunnlínu voru 3,34 +/- 2,72 stig hjá 
jógahóp og 3,24 +/- 2,73 stig hjá samanburðarhóp. 
Eftir 12 vikur var meðaltal stiga fyrir líkamleg 
einkenni á MRS matstækinu 1,61 +/- 1,91 stig hjá 
jógahóp (p < 0,001) og 3,3, +/- 2,68 stig hjá 
samanburðarhóp (p = 0,32). 
Niðurstöður gáfu til kynna að jóga væri árangursrík 
leið til þess að draga úr einkennum tíðahvarfa og 
þar á meðal einkennum hitakófa/svitakasta.  

Styrkleikar: Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn. 
Takmarkanir: Skortur á blindni var 
aðal takmörkunin.  
  

Newton 
o.fl., 
2014 
USA  

Kanna hvort 
jóga minnki 
tíðni og 
alvarleika 
hitakófa hjá 
konum við 
tíðahvörf. 
Megindleg 
rannsókn, 
slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn. 
Inngrip stóð yfir 
í 12 vikur. 

Úrtak n = 237. 
Jógahópur: n = 102. 
Mætti í 90 mínútna 
viniyoga jógaþjálfun einu 
sinni í viku undir leiðsögn 
jógakennara. Jóga-
æfingarnar samanstóðu 
af jógastöðum, 
öndunaræfingum og 
djúpslökun. 
Samanburðarhópur: n = 
135. Ekkert inngrip.  

Heilbrigðar konur á 
tímabili tíðahvarfa. 
Upplifðu 14 eða 
fleiri hitakóf á viku 
sem metin voru 
alvarleg oftar en 
fjórum sinnum í 
viku. Notuðu ekki 
hormóna. FSH 
hormón 
>20mIU/mL, 
styrkleiki estradiols 
≤ 50 pg/mL. 
 
Mælitæki: 

Tíðni hitakófa lækkaði í svipuðum mæli hjá konum 
sem fengu 12 vikna jógaíhlutun og hjá konum sem 
voru í samanburðarhóp. 
Meðaltal á tíðni hitakófa við grunnlínu var 7,4 
hitakóf á dag hjá jógahóp og 8 hitakóf á dag hjá 
samanburðarhóp. Eftir 12 vikur var meðaltal á tíðni 
hitakófa 4,6 hitakóf á dag hjá jógahóp og 5,4 
hitakóf á dag hjá samanburðarhóp. Á viku 12 
lækkaði tíðni hitakófa að meðaltali um 35% hjá 
konum í jógahóp og 27% hjá konum í 
samanburðarhóp. 
Ekki var tölfræðilega marktækur munur á tíðni 
hitakófa hjá konum sem fengu 12 vikna jógaíhlutun 
samanborið við konur í samanburðarhóp (P = 
0,119). 

Styrkleikar: Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn. Stórt úrtak, 
lítið um óhöpp í kjölfar íhlutunar og 
aðferðin örugg fyrir konur á miðjum 
aldri. Samfélagsúrtak. Reynt að 
koma í veg fyrir lyfleysuáhrif með 
því að gefa ómega-3 fitusýru hylki 
eða lyfleysuhylki til þess að fá alla 
þátttakendur til þess að trúa því að 
þeir fengju einhverja meðferð.    
Takmarkanir: Þrátt fyrir að um 
samfélagsúrtak sé að ræða gætu 
þeir þátttakendur sem buðu sig fram 
hafa verið sérlega áhugasamir um 
að leita meðferðar, því þarf að fara 
varlega í að yfirfæra niðurstöður á 
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DDHF*  Alvarleiki hitakófa minnkaði lítið í báðum hópunum 
og í svipuðum mæli. Það var ekki tölfræðilega 
marktækur munur á alvarleika hitakófa eftir 12 
vikna jógaíhlutun samanborið við konur í 
samanburðarhóp (p = 0,417). 
Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að jóga 
hafi ekki jákvæð áhrif á tíðni og alvarleika hitakófa. 
Í lok rannsóknarinnar voru 68% kvenna í jógahóp 
sem upplifðu að jóga hafi haft jákvæð áhrif á 
einkenni sín, 66% upplifðu létti varðandi hitakóf sín 
og 87% vildu halda áfram að stunda jóga. 

aðra hópa. Stutt rannsóknartímabil. 
Erfitt að vera viss um hvort 
heimaæfingar hafi verið jafn öflugar 
og æfingar utan heimilis. Ekki vitað 
hvað þarf mikla jógaiðkun til að ná 
sem mestum árangri.  

*Daily diary of hot flushes (DDHF). Daglegar dagbækur til þess að meta tíðni hitakófa ásamt alvarleika þeirra á skalanum 1-4. 
*The hot flush related daily interference scale (HFRDIS). Metnir 10 þættir til þess að kanna hversu truflandi hitakóf eru á daglegt líf. 
*Menopause Rating Scale (MRS). Líkamleg einkenni: hitakóf/svitaköst, hjartsláttarónot, svefntruflanir, stoðkerfisvandamál. 
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3.3 Áhrif hreyfingar á svefn 
Í þremur rannsóknum voru könnuð áhrif hreyfingar á svefn kvenna á breytingaskeiði og eftir tíðahvörf 

(Mansikkamäki o.fl., 2012; Sternfeld o.fl., 2013; Tadayon o.fl., 2016). Í töflu 6 má sjá helstu niðurstöður 

um áhrif hreyfingar á svefn. 

Í einni rannsókn sýndu niðurstöður að svefngæði urðu marktækt betri hjá konum sem fengu sex 

mánaða hreyfiíhlutun samanborið við konur í samanburðarhóp (Mansikkamäki o.fl., 2012). Í hinum 

tveimur rannsóknunum kom einnig fram að hreyfing hafði marktæk jákvæð áhrif á svefngæði kvenna. 

Niðurstöður rannsóknanna sýndu að konur sem fengu 12 vikna hreyfiíhlutun greindu frá marktækt betri 

svefngæðum samanborið við konur í samanburðarhóp (Sternfeld o.fl., 2013; Tadayon o.fl., 2016). Í 

annarri þessara rannsókna komu einnig fram vísbendingar um að hreyfing hefði jákvæð áhrif á einkenni 

svefnleysis hjá konum á breytingaskeiði og eftir tíðahvörf (Sternfeld o.fl., 2013). 

Niðurstöðum rannsókna á áhrifum hreyfingar á svefn bar öllum saman um að hreyfing hefði jákvæð 

áhrif á svefngæði kvenna á breytingaskeiði og eftir tíðahvörf. 
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Tafla 6. Áhrif hreyfingar á svefn 

Höfundar 
Ár  
Land 

Tilgangur 
Rannsóknar-
snið 

Úrtak  
Inngrip  

Aðferð 
Inntökuskilyrði  
Mælitæki 

Niðurstöður Styrkleikar og takmarkanir 

Mansikka
-mäki 
o.fl., 
2012 

Finnland 

Að kanna hvort 
þolþjálfun bæti 
svefngæði og 
dragi úr 
nætursvita hjá 
konum á 
breytinga-skeiði 

Megindleg 
rannsókn, 
slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn. 
Inngrip stóð yfir 
í sex mánuði. 

Úrtak n = 149. 
Æfingahópur: n = 73. 50 
mínútna þolfimiæfingar án 
eftirlits fjórum sinnum í 
viku, konum var ráðlagt 
að stunda heilsubóta-
göngu. 

Samanburðarhópur: n = 
76. Ekkert inngrip.  

Heilbrigðar konur á 
aldrinum 40-63 ára, 
hreyfðu sig minna 
en tvisvar sinnum í 
viku. Notuðu ekki 
hormóna. 3-36 
mánuðir síðan 
síðustu blæðingar. 
FSH hormón 
>30mIU/mL.  
 
Mælitæki:  
Dagbók: Spurt um 
truflandi áhrif 
hitakófa og hvernig 
konur sváfu á 
skalanum 1-5. 

Konur sem fengu 6 mánaða hreyfiíhlutun greindu 
frá tölfræðilega marktækt betri svefngæðum 
samanborið við konur í samanburðarhóp (p = 
0,043). 

Líkurnar á bættum svefngæðum voru að meðaltali 
2% á viku hjá æfingahóp og 0,5% hjá 
samanburðarhóp. 

Eftir tvo mánuði greindu konurnar í æfingahóp frá 
marktækt færri hitakófum sem trufluðu svefn þeirra 
samanborið við konur í samanburðarhóp (p = 
0,004). 

Eftir því sem svitaköst og hitakóf trufluðu svefn 
kvennanna minna, því betri urðu svefngæði þeirra. 
Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að 
þolþjálfun gæti bætt svefngæði og minnkað tíðni 
hitakófa sem trufla svefn hjá konum á 
breytingaskeiði. 

Styrkleikar: Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn. Stórt úrtak 
og lítið brottfall úr báðum hópum. 
Notkun farsíma til að afla daglegra 
upplýsinga sem jók möguleika á að 
safna viðeigandi upplýsingum. 
Takmarkanir: Notkun farsíma í 
upplýsingaöflun ekki viðurkennd 
aðferð til gagnasöfnunar (aðferðin 
fékk viðurkenningu eftir að rannsókn 
lauk), mat á svefni var huglægt og 
ekki eins hlutbundið eins og 
venjulegar svefndagbækur eða 
svefnmælingar. 

Sternfeld 
o.fl., 
2013 
USA  

Að kanna áhrif 
líkamsræktar á 
hitakóf og fleiri 
einkenni 
tíðahvarfa (þar 
á meðal 
svefnleysi og 
svefngæði). 

Megindleg 
rannsókn, 
slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn. 
Inngrip stóð yfir 
í 12 vikur. 

Úrtak n = 241. 
Æfingahópur: n = 103. 40-
60 mínútna þolæfingar s.s 
hlaup, skokk eða 
hjólreiðar, sem voru 
aðlagaðar fyrir hverja og 
eina konu af löggiltum 
þjálfara.  

Samanburðarhópur: n = 
138. Ekkert inngrip. 
 

Heilbrigðar konur á 
aldrinum 40-62 ára. 
Upplifðu 14 eða 
fleiri hitakóf eða 
nætursvitaköst á 
viku sem metin 
voru alvarleg a.m.k. 
fjórum sinnum í 
viku. Notuðu ekki 
hormóna. FSH 
hormón 
>20mIU/mL, 
styrkleiki estradiols 
≤ 50 pg/mL.  
 

Konur greindu frá betri svefngæðum á PSQI 
mælitækinu eftir 12 vikna hreyfiíhlutun. Konur sem 
voru í æfingahóp sýndu tölfræðilegan marktækan 
mun á svefngæðum eftir 12 vikna hreyfiíhlutun 
samanborið við konur í samanburðarhóp (p = 
0,007). 

Konur sem voru í æfingahóp greindu einnig frá 
færri einkennum svefnleysis á ISI mælitækinu eftir 
12 vikna hreyfiíhlutun, en munurinn var ekki nógu 
mikill til þess að teljast tölfræðilega marktækur (p = 
0,025). Í þessari rannsókn kemur fram að 
marktækur munur er p < 0,0125. 

Niðurstöður sýndu að 12 vikur af 
einstaklingsmiðaðri, miðlungs erfiðri þolþjálfun gæti 
bætt svefngæði og það komu fram vísbendingar 

Styrkleikar: Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn. Stórt úrtak 
og lítið brottfall. Reynt að koma í 
veg fyrir lyfleysuáhrif með því að 
gefa ómega-3 fitusýru hylki eða 
lyfleysuhylki til þess að fá alla 
þátttakendur til þess að trúa því að 
þeir fengju einhverja meðferð.    
Takmarkanir: Einungis notað 
huglægt mat til þess að meta 
einkenni. Einungis notuð ákveðin 
þyngd æfinga, ekki vitað hvort 
einstaklingsmiðaðri æfingar hefðu 
önnur áhrif. Niðurstöður eiga 
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Mælitæki: 
ISI*, PSQI* 

um að þolþjálfun minnki að einhverju leyti einkenni 
svefnleysisröskunar.   

einungis við um konur með tíð 
hitakóf sem stunda litla hreyfingu.  
 

Tadayon 
o.fl., 
2016 
Íran 

Meta áhrif 
heilsubóta-
göngu með 
skrefamæli á 
svefngæði 
kvenna eftir 
tíðahvörf. 

Megindleg 
rannsókn, 
slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn. 
Inngrip stóð yfir 
í 12 vikur. 

Úrtak n = 112.   
Gönguhópur: n = 56. 
Konur í gönguhópnum 
fengu skrefamæli til að 
hafa á daginn og voru 
beðnar um að stunda 
heilsubótagöngu, auka 
skrefafjölda sinn um 500 
skref á viku og í viku 12 
átti daglegur skrefafjöldi 
þeirra að vera um 10.000 
skref á dag. 

Samanburðarhópur: n = 
56. Engin íhlutun. 

Konur á tímabili 
tíðahvarfa, með 
svefnerfiðleika til 
staðar skv. PSQI 
matslista. Notuðu 
ekki hormóna og 
stunduðu ekki 
reglubundna 
hreyfingu. 

 

Mælitæki:  
PSQI* 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að eftir 12 vikur 
lækkuðu stig á PSQI matskvarðanum hjá konum í 
gönguhópnum en enginn munur var á svefngæðum 
hjá konum í samanburðarhópnum. Það var 
martækur munur á svefngæðum hjá konum eftir 12 
vikna gönguíhlutun samanborið við konur í 
samanburðarhópi (p = 0,001). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að með 
því að stunda heilsubótagöngu með skrefamæli og 
auka skrefafjölda er mögulega hægt að bæta 
svefngæði hjá konum eftir tíðahvörf. 

Styrkleikar: Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn. Fyrsta 
rannsóknin í Íran sem metur áhrif 
hreyfingar með hlutlægu tæki 
(skrefamæli) á svefngæði kvenna 
eftir tíðahvörf.  
Veikleikar: Einungis var notað 
PSQI til þess að meta svefngæði, 
notkun annarra matstækja s.s 
skráning svefns, einkennamatslisti 
og viðtöl gæti leitt til betra og 
nákvæmara mats á svefngæðum.  

*Insomnia Severety Index (ISI), Pittisburgh Sleep Quality Index (PSQI). 
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3.4 Áhrif hreyfingar á hitakóf 
Í fimm rannsóknum voru könnuð áhrif hreyfingar á hitakóf kvenna á breytingaskeiði eða eftir tíðahvörf 

(Berin o.fl., 2019; Daley o.fl., 2015; Mansikkamäki o.fl., 2012; Moilanen o.fl., 2012; Sternfeld o.fl., 2013). 

Í töflu 7 má sjá niðurstöður varðandi áhrif hreyfingar á hitakóf.  

 Í tveimur rannsóknum kom fram að konur sem fengu hreyfiíhlutun sýndu ekki marktækan mun á tíðni 

og alvarleika hitakófa samanborið við konur í samanburðarhóp (Daley o.fl., 2015; Sternfeld o.fl., 2013) 

en í annarri þeirra kom fram að að 56% kvenna fundu fyrir létti varðandi hitakóf sín eftir 12 vikna 

hreyfiíhlutun og 95% vildu halda áfram að stunda hreyfingu (Sternfeld o.fl., 2013). 

Tvær rannsóknir sýndu að hreyfing hafði marktæk jákvæð áhrif á tíðni hitakófa (Berin o.fl., 2019; 

Mansikkamäki o.fl., 2012). Í fyrri rannsókninni sýndu niðurstöður að tíðni miðlungs til alvarlegra hitakófa 

lækkaði marktækt hjá konum sem fengu 15 vikna hreyfiíhlutun samanborið við konur í samanburðarhóp 

(Berin o.fl., 2019). Í seinni rannsókninni sýndu niðurstöður að tíðni hitakófa sem trufluðu svefn lækkaði 

marktækt hjá konum sem fengu sex mánaða hreyfiíhlutun samanborið við konur í samanburðarhóp 

(Mansikkamäki o.fl., 2012). 

Í einni rannsókn kom fram að hreyfing hafði jákvæð áhrif á alvarleika hitakófa þar sem marktækur 

munur var á alvarleika hitakófa hjá konum eftir sex mánaða hreyfiíhlutun samanborið við konur í 

samanburðarhóp (Moilanen o.fl., 2012). 

Þegar niðurstöður um áhrif hreyfingar á hitakóf voru dregnar saman má sjá að rannsóknum ber ekki 

saman um jákvæð áhrif á tíðni og alvarleika hitakófa. Þrjár af fimm rannsóknum sýna marktæk jákvæð 

áhrif á hitakóf (Berin o.fl., 2019; Mansikkamäki o.fl., 2012; Moilanen o.fl., 2012;) en tvær rannsóknir sýna 

ekki fram á jákvæð áhrif hreyfingar á tíðni og alvarleika hitakófa (Daley o.fl., 2015; Sternfeld o.fl., 2013). 
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Tafla 7. Áhrif hreyfingar á hitakóf 

Höfundar 
Ár  
Land 

Tilgangur 
Rannsóknar-
snið 

Úrtak  
Inngrip  

Aðferð 
Inntökuskilyrði  
Mælitæki 

Niðurstöður Styrkleikar og takmarkanir 

Berin 
o.fl., 
2019 
Svíþjóð 

Að kanna áhrif 
15 vikna 
styrktar-
þjálfunar á 
miðlungs til 
alvarlegra 
hitakófa hjá 
konum eftir 
tíðahvörf. 
Megindleg 
rannsókn, 
slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn. 
Inngrip stóð yfir 
í 15 vikur. 

Úrtak: n = 58. 
Æfingahópur: n = 29. 
Fékk hreyfiprógram sem 
samanstóð af fjölbreyttum 
æfingum eins og t.d. 
bekkpressu, fótapressu 
og æfingum þar sem eigin 
líkamsþyngd var notuð. 
Fór fram á líkamsræktar-
stöð þar sem konur 
skráðu sig rafrænt þrisvar 
sinnum í viku. 
Samanburðarhópur: n = 
29. Engin íhlutun.  

Heilbrigðar konur 
45 ára og eldri, 
tíðateppa lengur en 
12 mánuði. 
Upplifðu fjögur eða 
fleiri miðlungs 
alvarleg til alvarleg 
hitakóf á dag yfir 
tveggja vikna 
tímabil. FSH 
hormón 
>20mIU/mL. 
Stunduðu ekki 
mikla hreyfingu og 
notuðu ekki 
hormóna. 
 
Mælitæki: 
Dagbók: Skráð var 
tíðni hitakófa og 
alvarleika stig: Mild 
(1), miðlungs (2) 
eða alvarleg (3). 

Stig hitakófa voru reiknuð sem summan af 
meðaltali á tíðni hitakófa margfaldað með 
alvarleika (mild x 1, miðlungs x 2, alvarleg x 3). Við 
grunnlínu var meðaltal þessara stiga 7,5 stig hjá 
konum í æfingahóp og 6,6 stig hjá konum í 
samanburðarhóp. Eftir 15 vikur var meðaltal 
þessara stiga 4,4 stig hjá konum í æfingahóp og 
6,5 stig hjá konum í samanburðarhóp. 
Eftir 15 vikur lækkaði tíðni miðlungs til alvarlegra 
hitakófa að meðaltali um 50% hjá konum í 
æfingahóp og 3,4% hjá konum í samanburðarhóp. 
Tíðni miðlungs til alvarlegra hitakófa lækkaði 
marktækt meira hjá konum sem fengu 15 vikna 
styrktarþjálfun samanborið við konur sem fengu 
enga íhlutun (p < 0,001). 
Niðurstöður gáfu til kynna að 15 vikna 
styrktarþjálfun hafi jákvæð áhrif á hitakóf kvenna 
eftir tíðahvörf. Ályktun höfunda var sú að 
styrktarþjálfun sé örugg og árangursrík aðferð til að 
létta á einkennum hitakófa. 

Styrkleikar: Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn. Allir 
þátttakendur gerðu staðlaðar 
æfingar sniðnar fyrir hvern og einn 
þátttakanda. Þannig að allir 
þátttakendur gerðu hlutfallslega jafn 
krefjandi æfingar. Sami 
sjúkraþjálfari gerði allar mælingar 
og fylgdi þátttakendum eftir. 
Dagbækur, rafrænar aðferðir og 
viðurkenndir matslistar voru notaðir 
til að skoða samræmi og breytingar 
á líkamlegri virkni. Frekar lítið 
brottfall, 89% þátttakenda luku 
rannsókninni. 
Takmarkanir: Það vantaði gögn frá 
14 þátttakendum (flestir úr 
samanburðarhópi).   

Daley 
o.fl., 
2015 
Bretland  

Að kanna áhrif 
reglu-bundinnar 
hreyfingar sem 
meðferðar-
úrræði við 
hitakófum og 

Úrtak n = 261. 
Æfingahópur 1: n = 87. 
Stundaði miðlungs erfiða 
æfingu t.d. hjólreiðar, 
skokk, sund eða göngu 3-
4 sinnum í viku í 40-60 
mínútur. Fengu einnig dvd 

Konur á aldrinum 
48-57 ára á 
breytingaskeiði eða 
á tímabilinu eftir 
tíðahvörf. Notuðu 
ekki hormóna. 
Upplifðu fimm eða 

Hvorugur æfingahópurinn sýndi tölfræðilega 
marktæka lækkun á tíðni hitakófa og 
nætursvitakasta samanborið við samanburðarhóp 
eftir 6 mánuði: Æfingahópur 1 samanborið við 
samanburðarhóp (p = 0,14) og æfingahópur 2 
samanborið við samanburðarhóp: (p = 0,50). 

Styrkleikar: Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn. Einungis 
konur sem upplifðu fimm eða fleiri 
hitakóf/svitaköst á dag boðin 
þátttaka. Lítið brottfall og breitt 
úrtak. 12 mánaða eftirfylgd. 
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nætursvita-
köstum. 
Megindleg 
rannsókn, 
Slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn. 
Inngrip stóð yfir 
í 6 mánuði. 

fræðsluefni um breytinga-
skeiðið og efni sem var 
hugsað hvetjandi til 
þátttöku í reglubundinni 
hreyfingu. 
Æfingahópur 2: n = 87. 
Stundaði miðlungserfiða 
æfingu t.d. hjólreiðar, 
skokk, sund eða göngu 3-
4 sinnum í viku í 40-60 
mínútur. Var einnig boðin 
þátttaka í sérstökum 
æfingastuðningshóp. 
Samanburðarhópur: n = 
87. Ekkert inngrip. 

fleiri hitakóf á dag. 
Stunduðu ekki 
mikla hreyfingu. 
 
Mælitæki: 
HFRS*  

Það var heldur ekki marktækur munur á alvarleika 
hitakófa hjá konum í hvorugum æfingahóp 
samanborið við konur í samanburðarhópi: 
Æfingahópur 1 samanborið við samanburðarhóp (p 
= 0,76) og æfingahópur 2 samanborið við 
samanburðarhóp (p = 0,13). 
Niðurstöður rannsóknanna gáfu til kynna að konur 
sem fengu 6 mánaða hreyfiíhlutun sýndu hvorki 
marktækan mun á tíðni né alvarleika hitakófa 
samanborið við konur í samanburðarhóp. 

Takmarkanir: Mögulegt að annars 
konar æfingar hefðu verið 
árangursríkari. Aðeins 18% kvenna 
sem uppfylltu aðgangsskilyrði tóku 
boði um að fylla út skimunarlista.   

Mansikka
mäki o.fl., 
2012 
Finnland 

Að kanna hvort 
þolþjálfun bæti 
svefngæði og 
dragi úr 
nætursvita hjá 
konum á 
breytinga-
skeiði. 
Megindleg 
rannsókn, 
slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn. 
Inngrip stóð yfir 
í 6 mánuði. 

Úrtak n = 149. 
Æfingahópur: n = 73. 50 
mínútna þolfimiæfingar án 
eftirlits fjórum sinnum í 
viku, konum var ráðlagt 
að stunda heilsubóta-
göngu. 
Samanburðarhópur: n = 
76. Ekkert inngrip.  

Heilbrigðar konur á 
aldrinum 40-63 ára, 
hreyfðu sig minna 
en tvisvar sinnum í 
viku. Notuðu ekki 
hormóna. 3-36 
mánuðir síðan 
síðustu blæðingar. 
FSH hormón 
>30mIU/mL.  
 
Mælitæki: 
Dagbók: Spurt um 
truflandi áhrif 
hitakófa og hvernig 
konur sváfu á 
skalanum 1-5. 

Þegar hitaköst sem hafa truflandi áhrif á svefn voru 
skoðuð kom fram marktæk lækkun á tíðni hitakófa 
sem höfðu truflandi áhrif á svefn hjá konum í 
æfingahóp samanborið við konur í 
samanburðarhóp (P = 0.004).  

Styrkleikar: Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn. Stórt úrtak 
og lítið brottfall. Samanburðarhópur 
fékk fræðslu um heilsu til þess að 
koma í veg fyrir lyfleysuáhrif og 
auka rannsóknarheldni. Notkun 
farsíma til að afla daglegra 
upplýsinga sem jók möguleika á að 
safna viðeigandi upplýsingum. 
Takmarkanir: Notkun farsíma í 
upplýsingaöflun ekki viðurkennd 
aðferð til gagnasöfnunar (aðferðin 
fékk viðurkenningu eftir að rannsókn 
lauk), mat á svefni var huglægt og 
ekki eins hlutbundið eins og 
venjulegar svefndagbækur eða 
svefnmælingar. 

Moilanen 
o.fl., 
2012 
Finnland 

Kanna hvort 
þolþjálfun hafi 
áhrif á einkenni 
tíðahvarfa hjá 

Úrtak n = 154. 
Æfingahópur: n = 74. 50 
mínútna þolfimiæfingar án 
eftirlits fjórum sinnum í 
viku. 

Heilbrigðar konur á 
aldrinum 40-63 ára, 
upplifðu hitakóf 
daglega. Hreyfðu 
sig ekki reglulega. 

Alvarleiki hitakófa minnkaði hjá konum eftir 6 
mánaða hreyfiíhlutun. Marktækur munur var á 
alvarleika hitakófa/nætursvitakasta hjá konum í 
æfingahóp samanborið við konur í 
samanburðarhóp (p < 0,001). 

Styrkleikar: Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn. Lítið 
brottfall. Samanburðarhópur fékk 
fræðslu um heilsu og líkamlega 
virkni einu sinni í mánuði til að auka 
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konum eftir 
tíðahvörf.  
Megindleg 
rannsókn, 
slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn. 
Inngrip stóð yfir 
í 6 mánuði. 

Samanburðarhópur: n = 
80. Ekkert inngrip.  

Notuðu ekki 
hormóna. 6-36 
mánuðir síðan 
síðustu blæðingar. 
FSH hormón 
>30mIU/mL.  
 
Mælitæki: 
Dagbók: spurt um 
truflandi áhrif 
hitakófa á 
skalanum 1-5. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að 6 
mánaða þolþjálfun getur dregið úr dæmigerðum 
einkennum tíðahvarfa, sérstaklega 
nætursvitaköstum. 

rannsóknarheldni og til að draga úr 
lyfleysu áhrifum. 
Takmarkanir: Upplýsinga um 
einkenni breytingaskeiðs var aflað í 
gegnum síma. Allar konurnar í 
úrtakinu voru hvítar þannig að ekki 
er hægt að alhæfa um konur af 
öðrum kynþáttum.  

Sternfeld 
o.fl., 
2013 
USA  

Að kanna áhrif 
líkamsræktar á 
hitakóf og fleiri 
einkenni 
tíðahvarfa.  
Megindleg 
rannsókn, 
slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn. 
Inngrip stóð yfir 
í 12 vikur. 

Úrtak n = 241. 
Æfingahópur: n = 103. 40-
60 mínútna þolæfingar s.s 
hlaup, skokk eða 
hjólreiðar, sem voru 
aðlagaðar fyrir hverja og 
eina konu af löggiltum 
þjálfara.  
Samanburðarhópur: n = 
138. Ekkert inngrip 

Heilbrigðar konur á 
aldrinum 40-62 ára. 
Upplifðu 14 eða 
fleiri hitakóf eða 
nætursvita-köst á 
viku sem metin 
voru alvarleg a.m.k. 
fjórum sinnum í 
viku. Notuðu ekki 
hormóna. FSH 
hormón 
>20mIU/mL, 
styrkleiki estradiols 
≤ 50 pg/mL. 
 
Mælitæki: 
DDHF* 

Tíðni og alvarleiki hitakófa minnkaði í svipuðum 
mæli hjá konum í báðum hópunum. Eftir 12 vikur 
lækkaði tíðni hitakófa að meðaltali um 2,4 hitakóf á 
dag hjá konum í æfingahóp og 2,6 hitakóf á dag 
hjá konum í samanburðarhóp. 
Ekki var tölfræðilega marktækur munur á tíðni 
hitakófa hjá konum sem fengu 12 vikna 
hreyfiíhlutun samanborið við konur í 
samanburðarhóp (p = 0,43). 
Það var heldur ekki tölfræðilega marktækur munur 
á alvarleika hitakófa hjá konum sem fengu 12 vikna 
hreyfiíhlutun samanborið við konur í 
samanburðarhóp (p = 0,75). 
Niðurstöður þessarar rannsóknar greina frá því að 
12 vikur af einstaklingsbundinni, miðlungs erfiðri 
þolþjálfun hefur ekki marktæk áhrif á tíðni og 
alvarleika hitakófa. 
Í lok rannsóknarinnar voru 56% kvenna í 
æfingahóp sem upplifðu létti varðandi hitakóf sín, 
60% kvenna fannst hreyfing hafa jákvæð áhrif á 
einkenni sín og 95% kvenna vildu halda áfram að 
stunda hreyfingu.  

Styrkleikar: Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn. Stórt úrtak 
og lítið brottfall. Reynt að koma í 
veg fyrir lyfleysuáhrif með því að 
gefa ómega-3 fitusýru hylki eða 
lyfleysuhylki til þess að fá alla 
þátttakendur til þess að trúa því að 
þeir fengu einhverja meðferð.    
Takmarkanir: Einungis notað 
huglægt mat til þess að meta 
einkenni. Einungis notuð ákveðin 
þyngd æfinga, ekki vitað hvort 
einstaklingsmiðaðri æfingar hefðu 
önnur áhrif. Niðurstöður eiga 
einungis við um konur með tíð 
hitakóf sem stunda litla hreyfingu.  
 

*Daily diary of hot flushes (DDHF) Daglegar dagbækur til þess að meta tíðni hitakófa ásamt alvarleika þeirra á skalanum 1-4. 
*Hot Flush Rating Scale (HFRS). Tíðni hitakófa/nætursvita á viku, alvarleiki metinn á skalanum 0-10. 
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4 Umræða 
Eins og hefur komið fram geta hitakóf og svefntruflanir verið íþyngjandi einkenni. Talið er að allt að 80% 

kvenna upplifi einkenni hitakófa á breytingaskeiði og eftir tíðahvörf og allt að 60% kvenna upplifi 

svefnerfiðleika (El Khloudary o.fl., 2019; Mansikkamäki o.fl., 2012). 

Markmið þessa verkefnis var að skoða rannsóknarniðurstöður 12 samanburðarrannsókna til að 

varpa ljósi á hvort hreyfing og jógaiðkun hefur áhrif á svefn og hitakóf kvenna á tímabili tíðahvarfa. Í 

sumum tilfellum gat verið flókið að bera saman rannsóknarniðurstöður m.a vegna mismunandi 

mælitækja sem notuð voru og mismunar á hvernig einkenni voru flokkuð. Við samþættingu kom í ljós 

að niðurstöðum rannsókna bar ekki alltaf saman um hvort hreyfing eða jógaiðkun væri hjálpleg leið til 

að létta á einkennum hitakófa eða bæta svefn kvenna. Þó komu fram sterkar vísbendingar um að 

hreyfing og jóga hafi jákvæð áhrif á svefn kvenna. 

Þrjár af fjórum rannsóknum sýndu marktæk jákvæð áhrif jógaíhlutunar á hitakóf (Avis o.fl., 2014; 

Jorge o.fl.,2016; Joshi o.fl. 2011) en í tveimur þeirra voru hitakóf flokkuð með öðrum líkamlegum 

einkennum tíðahvarfa sem gerir túlkun niðurstaðna varðandi hitakóf ein og sér erfiðari (Jorge o.fl., 2016; 

Joshi o.fl., 2011). Þrjár af fimm rannsóknum sýndu marktæk jákvæð áhrif hreyfingar á hitakóf (Berin o.fl., 

2019; Mansikkamäki o.fl., 2012; Moilanen o.fl., 2012). 

Þessar niðurstöður voru ekki alveg nógu afgerandi en eru í samræmi við eldri rannsóknarniðurstöður 

þar sem einnig hafa komið fram óljós áhrif jóga og hreyfingar á hitakóf (Daley o.fl., 2009; Lee o.fl., 2009; 

Mintzori o.fl., 2015). Engar niðurstöður sýndu þó fram á aukningu á einkennum hitakófa eftir jóga- eða 

hreyfiíhlutun. Einhverjar konur skýrðu frá létti á einkennum þó ekki hafi komið fram marktækur munur 

(Newton o.fl., 2014; Sternfeld o.fl., 2013). Það er því erfitt að segja til um hvort hreyfing og jóga séu 

raunverulega áhrifaríkar aðferðir til að takast á við hitakóf kvenna. Það getur einnig verið flókið að 

samræma rannsóknarniðurstöður og meta áhrif hreyfingar og jóga til þess að sjá hvað er raunverulega 

að virka á hitakóf. Gagnsemi þessara aðferða virðist vera mjög einstaklingsbundin og virðast þessar 

aðferðir hjálpa sumum konum en öðrum ekki. Ástæðan fyrir því getur verið að það eru fjölmargir þættir 

sem geta haft áhrif á einkenni hitakófa. Þættir sem geta haft neikvæð áhrif bæði á upplifun kvenna af 

hitakófum og tíðni og alvarleika þeirra eru t.d. reykingar, erfið fjárhagsstaða, hiti í umhverfi, heitir drykkir, 

streita, kynþáttur, stutt skólaganga, áfallasaga, depurð og kvíði (El Khoudary o.fl., 2019; Nelson, 2008). 

Ekki var nægilega vel leiðrétt fyrir öllum þessum þáttum í rannsóknunum og getur tilvist þeirra því haft 

áhrif á niðurstöðurnar.  

Út frá þessum rannsóknarniðurstöðum teljum við að hreyfing og jógaiðkun gæti hjálpað til við að 

minnka tíðni hitakófa hjá sumum konum og einhverjar konur gætu upplifað létti varðandi hitakóf sín. Þar 

sem niðurstöður varðandi áhrif jógaiðkunar og hreyfingar á hitakóf voru ekki nægjanlega skýrar er ekki 

endilega hægt að mæla með jóga og hreyfingu fram yfir aðrar aðferðir fyrir konur sem upplifa tíð og 

alvarleg hitakóf. 

Í niðurstöðum varðandi áhrif jóga á svefn sýndu þrjár af fjórum rannsóknum marktæk jákvæð áhrif 

jóga á svefn kvenna (Afonso o.fl., 2012; Buchanan o.fl., 2017; Newton o.fl., 2014). Í öllum þeim 

rannsóknum þar sem skoðuð voru áhrif hreyfingar á svefn kom fram að hreyfiíhlutun hafði marktæk 
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jákvæð áhrif á svefngæði kvenna með einkenni tíðahvarfa (Mansikkamäki o.fl., 2012; Sternfeld o.fl., 

2013; Tadayon o.fl., 2016). 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður bandarísku SWAN langtímarannsóknarinnar þar 

sem komu fram jákvæð tengsl milli hreyfingar og svefns hjá konum á tímabili tíðahvarfa (Kline o.fl., 

2013). 

Það er margt sem getur haft áhrif á svefn en þættir eins og áhyggjur, öldrun, streita og depurð hafa 

verið tengdir við svefnerfiðleika (Rapkin, 2007). Gagnsemi aðferða til að bæta svefn getur því einnig 

verið einstaklingsbundin og ekki er víst að sömu aðferðir virki endilega fyrir allar konur.  

Út frá þessum niðurstöðum má segja að hreyfing og jóga geti haft jákvæð áhrif á svefngæði og 

einkenni svefnleysis hjá konum á tímabili tíðahvarfa. Við teljum því að jógaiðkun og hreyfing geti verið 

árangursrík leið til að bæta svefn kvenna á tímabili tíðahvarfa og að hægt sé að mæla með jógaiðkun 

og annarri hreyfingu fyrir konur með einkenni tíðahvarfa sem upplifa svefnerfiðleika. 

Það hefur komið fram að einkenni geta haft áhrif hver á önnur t.d. hafa komið fram vísbendingar um 

að bæði hitakóf og svefnerfiðleikar ýti undir depurðareinkenni (Monteleone o.fl., 2018; Smith o.fl., 2018). 

Depurðareinkenni hafa einnig verið tengd því að konur upplifi meiri óþægindi af hitakófum og 

svitaköstum (Avis o.fl., 2015) ásamt því að hitakóf/svitaköst trufli svefn kvenna (Mansikkamäki o.fl., 

2012; Smith o.fl., 2018). Í rannsóknum hefur komið fram að hreyfing hafi jákvæð áhrif á 

depurðareinkenni og geti dregið úr líkunum á því að einstaklingur þrói með sér þunglyndi (WHO, 2018). 

Það er því enn ríkari ástæða til þess að mæla með hreyfingu fyrir konur til að bæta andlega líðan sína 

til viðbótar við ávinning sem hreyfing hefur á líkamlega heilsu.  

Að lokum er áhugavert að velta fyrir sér tengslunum milli hitakófa og svefns. Það hefur komið fram í 

rannsóknum að hitakóf og svefnerfiðleikar hafi áhrif hvort á annað og á daglegt líf kvenna á þann hátt 

að hitakóf geta valdið truflun á svefni sem síðan getur haft áhrif á ýmsa þætti í daglegu lífi svo sem 

einbeitingu, vinnu og samskipti (Cray o.fl., 2012). Það væri því hægt að hugsa sér að ef konur upplifa 

færri hitakóf eða ef einkenni hitakófa eru ekki eins sterk í kjölfar hreyfiíhlutunar eða jógaæfinga þá gæti 

það einnig haft jákvæð áhrif á svefn þeirra. 

Þar sem svo margir þættir geta haft áhrif á bæði hitakóf og svefn þá getur verið einstaklingsbundið 

milli kvenna hvaða aðferðir henta best til að takast á við þessi einkenni t.d gæti kona sem er með 

alvarlega áfallasögu þurft allt aðra aðstoð heldur en kona sem hefur ekki orðið fyrir alvarlegum áföllum 

í lífi sínu. Þess vegna er heildræn nálgun mikilvæg að okkar mati og nauðsynlegt er að aðstæður og 

þarfir hverrar konu séu skoðaðar m.t.t. hvaða aðferðir gætu komið að mestu gagni. 

4.1 Styrkleikar og veikleikar 
Styrkleikar þessarar fræðilegu samantektar eru þeir að leitin var vel afmörkuð og fleiri en einn komu að 

vali á greinum. Leitin var gerð þannig að auðvelt væri að endurtaka hana en ákveðin skilyrði voru sett til 

að takmarka fjölda greina og þannig auðvelda yfirferð þeirra. Skilyrðin voru þau að einungis konur tækju 

þátt, greinarnar máttu ekki vera eldri en tíu ára, þetta væru megindlegar rannsóknir á ensku eða íslensku 

og að uppbygging þeirra færi eftir IMRAD viðmiðum. PICOT viðmiðin voru einnig notuð við gerð 
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rannsóknarspurninga og til að setja fram leitarskilyrðin. Allar rannsóknirnar voru samanburðarrannsóknir 

og í flestum þeirra, átta af tólf, var úrtakið frekar stórt eða yfir hundrað konur.  

Veikleikar samantektarinnar eru þeir að aðeins var gerð leit í einum gagnagrunni og sá gagnagrunnur 

heitir PubMed. Einnig var um að ræða mismunandi tegundir jóga og hreyfingar. Þrátt fyrir það virtist 

jógaíhlutun oftast vera byggð upp á svipaðan hátt. Rannsóknirnar voru gerðar í löndum víða um heim 

en það fannst engin útgefin íslensk rannsókn á áhrifum jóga og/eða hreyfingar á einkenni 

breytingaskeiðs og því þarf að fara varlega í að alhæfa út frá niðurstöðum um íslenskar konur. 

4.2 Hugmyndir og tillögur að framtíðarrannsóknum 
Að okkar mati er þörf á að rannsaka betur áhrif jóga og hreyfingar á hitakóf. Við mælum með fyrir 

framtíðar rannsakendur á þessu sviði að tilgreina áhrifabreytur þ.e. hvaða aðstæður geta haft áhrif á 

útkomubreytur t.d. reykingar, erfið fjárhagsstaða, hiti í umhverfi, heitir drykkir, kynþáttur, stutt 

skólaganga, streita, áfallasaga, depurð og kvíði. Við greiningu þarf að leiðrétta fyrir ofangreindum 

áhrifabreytum þannig að rannsóknirnar greini raunverulega áhrif jóga og hreyfingar. 

Jafnframt væri áhugavert að rannsaka betur gagnsemi fleiri aðferða án hormóna við einkennum 

breytingaskeiðsins t.d. hugrænnar atferlismeðferðar, slökunar, dáleiðslu og ýmissa fæðubótaefna. Það 

væri áhugavert að skoða hvort einhver aðferð án hormóna virki raunverulega á hitakóf kvenna. 

Við mælum með fyrir framtíðar rannsakendur að tilgreina sérstaklega hvaða einkenni er verið að 

meta og nota viðeigandi mælitæki til þess að hægt sé að skoða ávinning íhlutunar á tiltekið einkenni svo 

sem hitakóf. Samt sem áður er einnig mjög áhugavert, eins og farið er að gera í nýlegum rannsóknum, 

að skoða einkenni sem líklegt er að fylgist að. Mælt er með að einkenni breytingaskeiðsins séu skoðuð 

á heildrænan hátt. Í því samhengi væri áhugavert að kanna viðhorf og upplifun íslenskra kvenna af 

breytingaskeiðinu og tíðahvörfum, til þess m.a. að auka þekkingu heilbrigðisstarfsfólks á fræðslu- og 

stuðningsþörf þessa hóps. 

Áhugavert væri einnig að skoða langtímaáhrif hreyfingar og jógaiðkunar á hitakóf og svefn en 

rannsóknirnar í þessari samantekt voru einungis byggðar á nokkurra mánaða íhlutun. 

Við söknuðum þess hversu lítið er af útgefnum íslenskum rannsóknum á þessu sviði. Við tókum 

einnig eftir því að skortur er á vönduðu fræðsluefni um tímabil tíðahvarfa á íslensku. 

Fjöldi kvenna hér á landi leitar að upplýsingum og ýmsum ráðleggingum á samfélagsmiðlum sem 

getur vafalaust verið góður stuðningur fyrir einhverjar konur. Samt sem áður sýnir það að ákveðin 

fræðsluþörf er til staðar og að okkar mati er mikilvægt að konur geti nálgast upplýsingar og ráðleggingar 

sem eru byggðar á gagnreyndri þekkingu 

4.3 Klínískt notagildi 
Það er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar í klínískum störfum búi yfir góðri þekkingu á einkennum 

breytingaskeiðsins og gagnreyndum aðferðum til að takast á við þau. Hjúkrunarfræðingar gegna 

veigamiklu hlutverki í heilsueflingu en vitað er að hreyfing og jóga eru hvort tveggja aðferðir sem hafa 

margskonar heilsufarslegan ávinning í för með sér. Heilbrigðisstarfsfólk gæti notast við niðurstöður 

þessa verkefnis í klínísku samhengi til þess að auka þekkingu sína á gagnsemi hreyfingar og 
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jógaiðkunar til að takast á við hitakóf og svefntruflanir sem geta verið íþyngjandi einkenni fyrir konur á 

tímabili tíðahvarfa og haft veruleg áhrif á daglegt líf þeirra. 

Að lokum hvetjum við hjúkrunarfræðinga og annað heilbrigðisstarfsfólk til þess að lesa þessa 

fræðilegu samantekt. Eftir lestur þessa verkefnis vonast höfundar eftir því að lesendur hafi öðlast aukna 

þekkingu og betri skilning á einkennum breytingaskeiðsins og að þekkingin nýtist heilbrigðisstarfsfólki til 

að veita konum stuðning og fræðslu m.a. varðandi úrræði sem hafa reynst hjálpleg til að takast á við 

einkenni sem fjöldi kvenna upplifir á þessu tímabili. 
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Ályktun 

Helstu niðurstöður okkar eru að hreyfing af ýmsu tagi hefur jákvæð áhrif á svefn kvenna á tímabili 

tíðahvarfa. Ályktun okkar er sú að konur á miðjum aldri ættu að stunda reglubundna hreyfingu á því 

formi sem hentar fyrir hverja og eina konu t.d. jógaiðkun, heilsubótagöngu eða þolþjálfun. Einnig ætti að 

hvetja allar konur til þess að hreyfa sig eða stunda jóga í því skyni að bæta svefn og almenna heilsu 

sína. Niðurstöðum varðandi áhrif jóga og hreyfingu á hitakóf bar ekki alltaf saman og mælum við með 

frekari rannsóknum á áhrifum jóga og hreyfingar á hitakóf kvenna á tímabili tíðahvarfa. 
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