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Konur eru ekki bara “litlir karlar” 
 
Konur glíma við önnur vandamál en karlar, og að segja að konur séu “örlítið flóknari” en 
karlmenn er gríðarlega vægt til orða tekið. 
 
Þær eru í raun miklu, miklu flóknari en karlar. 
 
Hormónalega, lífeðlisfræðilega, sálfræðilega, og líffærafræðilega séð. 
 
Þær missa fitu hægar, hafa tíðir, hafa ekki tíðir, fá fyrirtíðaspennu og allt annað sem því 
fylgir, nota ýmis lyf sem karlar nota ekki, fá ýmsa sjúkdóma/heilkenni sem karlar fá ekki, 
safna bjúg o.s.frv, o.s.frv.. 
 
Konur eru svo sannarlega ekki bara litlir karlar. 
 
En þrátt fyrir það, höfum við komið fram við þær og gefið þeim ráðleggingar tengslum 
við næringu og þjálfun eins og þær séu litlir karlar í mörg ár. 
 
Líklega er það vegna þess að um 80% af rannsóknum eru gerðar á karlmönnum og við 
yfirfærum niðurstöðurnar svo bara eins á konur. 
 
Konur geta sveiflast fram og aftur af ýmsum hormónalegum ástæðum. 
 
Á meðan karlar hafa aðallega eitt sem hefur áhrif á þá. 
 
Testosterone. 
 
Sumir hafa hátt, og sumir of lágt (sem getur auðvitað verið vandamál) 
 
En heilt yfir eru karlar eru nánast eins alla daga, allan ársins hring. 
 
Það má segja að karlar hafi þetta ákveðna hormón sem sér til þess að þeir séu 
hálfgerðir asnar í u.þ.b 50 ár… 
 
Sveiflast kannski örlítið í hverjum mánuði og lækkar örlítið eftir að þeir eldast. 
En hormónakerfin okkar eru gríðarlega ólík. 
 
Kona sem hefur “standard” tíðahring (sem er alls ekki sjálfsagt mál) verður fyrir 
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lífeðlisfræðilegum breytingum vikulega. 
 
Estrogen og progesterone sveiflast upp og niður reglulega í hverjum mánuði í u.þ.b 30 
Ár. 
 
Sem gæti haft þau áhrif að skapgerð, samhæfing, styrkur, hvati, svengd/cravings, 
orka og fleiri þættir geta verið mismunandi eftir því hvar kona er stödd í tíðarhringnum 
hverju sinni. 
 
Konan sem setur nýtt PR í deadlift í fyrstu viku gæti verið án allrar samhæfingar, haft 
enga löngun til að æfa og verið “aumari” í viku 3 eða 4… 
 
PCOS (Polycistic Ovary Syndrome) er eitt af því sem margar konur þurfa að glíma við 
og er eitthvað sem hefur svo sannarlega áhrif á hormónakerfið. 
 
Talið er að u.þ.b 6-20% af konum séu með PCOS, 
 
Kannski ekki MJÖG algengt, en samt nógu algengt til þess að hrjá allavega nokkrar 
konur sem þú þekkir í kringum þig. 
 
Og nógu algengt að sem þjálfari er líklegt að maður fái allavega nokkra viðskiptavini 
sem glíma við PCOS á einhverjum tímapunkti. 
 
Hjá ALPHA GYM erum við reglulega með stelpur í þjálfun hjá okkur sem hafa verið 
greindar með PCOS, 
 
Ég heyrði fyrst um PCOS fyrir nokkrum árum þegar kona sem hafði verið hjá mér í 
langan tíma fékk loksins greiningu á þessu. 
 
Þetta var einn metnaðarfyllsti viðskiptavinur minn, 
 
En henni gekk bara ekkert að léttast. 
 
Alveg sama hvað við gerðum..  
 
Hún bara GAT EKKI lést! 
 
Ég skildi þetta ekki, og hvað þá hún... 
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Ég lagðist yfir þetta, hellti mér í rannsóknir og varð hálf obsessed á tímabili. 
 
Eftir ákveðin tíma komumst við að mörgum áhugaverðum niðurstöðum, 
 
Með þessar niðurstöður að vopni og í samráði við lækni tókst okkur loksins að ná betri 
árangri. 
 
Þetta á þó ekki endilega við um allar. Sumum tekst að missa fitu á eðlilegan máta en 
margar eiga í meiri erfiðleikum með það. 
 
Því miður er ófrjósemi eitt af því sem getur fylgt PCOS og þess vegna er gríðarlega 
mikilvægt fyrir margar konur að finna lausn sem hjálpar við þennan vanda. 
 
Til þess að greinast með PCOS er líklegt að þú sért með allavega tvennt af þessu 
þrennu ef miðað er við greiningu sem kallast “rotterdam criteria”: 
 
- Blöðrur myndast á eggjastokki (þaðan kemur nafnið Polycistic Ovary Syndrome 
eða Fjölblöðrueggjastokkaheilkenni), 
 
- Hyperandrogenism (hormón sem flokkast undir androgen hormón eru í 
ójafnvægi, konur með PCOS geta verið með allt að 2-3x meira testosterone en 
venjulegar konur, þrátt fyrir að það komi þeim ekki upp að lægri testosterone 
mörkum karla þá eru konur mjög næmar fyrir áhrifum testosteone, smá 
breytingar á testosterone gildum kvenna getur haft miklar afleiðingar. Auknu 
testosterone og androgen ójafnvægi getur fylgt olíukennd húð, bólur, aukinn 
hárvöxtur á líkama eða andliti og gætu jafnvel haft karllegra útlit og líkama 
 
- Oligo / Anovulation eða óeðlilegur tíðarhringur. Í stað þess að vera u.þ.b 3-4 vikur 
getur hann varað í allt að 35-90 daga. Í sumum tilfellum þar sem testosterone 
hækkar mjög mikið getur tíðarhringurinn alveg horfið. 
 
En til þess að greinast með PCOS er líklegt að eitthvað tvennt eða þrennt af þessu sé 
að hrjá viðkomandi og þá er væntanlega einhver listi yfir önnur einkenni sem þarf líklega 
að útiloka til þess að rétt greining geti átt sér stað. Sem þýðir að þó svo þú sért með tvö 
af þessum einkennum ert þú ekki endilega með PCOS, það þarf að útiloka aðra 
Möguleika. 
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En greining og læknisfræðilegi þátturinn er þó langt út fyrir mitt sérsvið og mæli ég 
alfarið með að þú ráðfærir þig við lækni í stað þess að reyna að “sjálfgreina” þig eða 
greina þig út frá upplýsingum sem standa hér. 
 
Mitt áhugasvið liggur aðallega í því hvað sé hægt að gera til þess að auðvelda konum 
með PCOS að léttast og lifa einfaldara/þægilegra lífi. 
 
Metformin er algengt lyf sem konum með PCOS er vísað á. (enn og aftur, langt út fyrir 
mitt sérsvið og eitthvað sem læknir ætti að ákveða eða ráðleggja) en það er lyf sem 
hefur áhrif á insulin næmni. 
 
En það sem konur með PCOS eiga gjarnan sameiginlegt er “insulin resistance” og hærri 
insulin gildi, sem þýðir að líkaminn er ekki að bregðast vel við insulini.  
 
Insulinviðtaka er ekki skilvirk. 
 
Þegar viðkomandi borðar mikið af kolvetnum er líkaminn ekki eins skilvirkur að vinna úr 
því og “heilbrigður” einstaklingur og insulin gildin hækka enn meira.  
 
Sem hefur einnig ákveðnar afleiðingar vegna aukins testosteone magns. 
 
Há insulin gildi hafa áhrif á nýrnahettur sem ýtir af stað meiri adrenal androgen 
framleiðslu og gerir insulin viðnámið enn verra og þannig er komið af stað slæmt ferli 
sem endurtekur sig.. 
 
Insulin resistance hrjáir líklega um 60% kvenna með PCOS, ef viðkomandi er of þung 
eru hinsvegar 95% líkur á insulin resistance. 
 
Það eru því ekki allar konur með PCOS sem þjást af insulin resistance. 
 
Hormóna getnaðarvarnir geta einnig hjálpað til þar sem margar tegundir skera 
testosterone um helming! (en það er eitthvað sem þú ættir að ráðfæra þig við lækni) 
Þannig að ef testosterone er það sem er að hafa áhrif á insulin viðnám, getur hormóna 
getnaðarvörn minnkað þau áhrif. (en getnaðarvörnin hjálpar að sjálfsögðu ekki til við að 
leiðrétta ófrjósemi) 
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Þegar konur með PCOS missa u.þ.b 10% af þyngd hefur það sýnt jákvæðar niðurstöður 
á t.d frjósemi og þá hefur þyngdartap og hreyfing alltaf jákvæð áhrif á insúlin næmni. 
 
En svo að ég taki það enn og aftur fram þá er ég ekki sérfræðingur þegar kemur að 
lyfjum eða öðru í þeim dúr. Það er þó klárlega eitthvað sem hefur mikil áhrif á ástandið 
en er eitthvað sem þú ættir að ræða við lækni. 
 
 

Fæðubótarefni. 
 
Það eru þó nokkur fæðubótarefni sem geta hjálpað. Mörg þeirra snúa að því að bæta 
insúlín næmni. 
 
Fiskiolía getur bætt insulín næmni (ég veit, ég veit.. er eitthvað sem fiskiolía getur ekki 
gert?!), Zinc, Magnesíum, D Vítamín (líklega yfir 1000ius), Calcium, Melatonin er allt 
efni sem hafa jákvæð áhrif á konur með PCOS ásamt ýmsum öðrum efnum sem hafa 
áhrif á insulin næmni. (Folic acid líklega mest rannsakað) 
 
 

Mataræði. 
 
Þú hefur líklega heyrt eða lesið þig til um að þú ættir að fylgja low carb / lágkolvetna 
mataræði ef þú ert með PCOS.  
 
Í raun alls ekkert léleg ráðlegging, 
 
Sérstaklega ef þú ert með PCOS OG insulin resistance. 
 
En þarft þú að fara “all in” í low carb mataræði ef þú ert með PCOS? 
 
Líklega ekki… 
 
Lágkolvetna mataræði hentar alls ekki öllum og er alls ekki bráðnauðsynlegt fyrir 
einstakling með PCOS eða insulin resistance. 
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En lítil eða meðal kolvetna inntaka er líklega skynsamlegur kostur. 
 
Hinsvegar eru til rannsóknir sem sýna að kolvetnaríkt mataræði og lágt í fitu virki alveg 
eins vel… 
 
En vandamálið er að þá er fæðuvalið yfirleitt meira og minna flókin og trefjarík kolvetni, 
kolvetni með lágan sykurstuðul (low glycemic), sem er basically maturinn sem enginn 
Borðar… 
 
Það er allavega ólíklegt að meðal manneskja myndi eingöngu velja sér þessa tegund af 
kolvetnum ef hún ætti að fylgja kolvetnaríku mataræði. 
 
Það er því kannski bara auðveldara að ráðleggja mataræði sem er lægra í kolvetnum og 
aðeins hærra í fitu. 
 
Rannsóknirnar segja að bæði virka. 
 
En ég held að í raunveruleikanum sé auðveldara að ráðleggja fólki bara að borða 
aðeins minna af kolvetnum og velja sér þá frekar flókin/trefjarík kolvetni. 
 
Við erum samt alls ekki að tala um að þurfa að vera á einhverju ofur lágkolvetna/keto 
Mataræði. 
 
Þannig að low - moderate kolvetna inntaka 25-45% af hitaeiningakvóta dagsins, mest 
flókin og trefjarík kolvetni. Og til þess að vera með allt annað skothelt myndi ég svo 
ráðlegga að hafa protein inntöku u.þ.b 1.8 - 2.5g x líkamsþyngd (fer eftir fituprósentu) og 
fitu restina af hitaeiningakvóta dagsins.  
 
En hafa verður í huga að protein hefur líka áhrif á í insulin. 
 
Annað ráð til þess að bæta insúlin næmni er einfaldlega með því að léttast.  
 
Og ef þú getur borðað færri hitaeiningar en þú eyðir í einhvern tíma, munt þú léttast og 
líklega bæta insúlin næmni. 
 
Allar konur með pcos sem glíma við ofþyngd ættu líklega að leggja áherslu á að léttast 
með því að draga úr hitaeininga inntöku. 
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En hinsvegar höfum við séð vísbendingar um að konur með PCOS virðast líklegri til 
þess að þróa mér sér átröskun og kvíða í tengslum við þyngd og að konur með PCOS 
virðast líklegri til þess að þróa með sér "binge eating" hegðun eða að borða yfir sig 
reglulega í stórum skömmtum, samkvæmt rannsóknum. 
 
Og þess vegna er mikilvægt að þær fylgi ekki endilega of ströngu mataræði. 
 
Hlutirnir eru einfaldlega erfiðari fyrir konur sem þjást af PCOS. 
 
Meðal annars þegar kemur að mataræði. 
 
Konur með PCOS eru líklegri til þess að velja frekar mat sem inniheldur meira mettaða 
fitu og mat með háan sykurstuðul, ásamt því að virðast vera með brenglaða svengdar 
tilfinningar eða tilfinningar tengdar matarlyst. 
 
Afleiðing af þessu er oft ofþyngd og mögulega hormónavesen og efnaskiptavandamál. 
Þannig að basically það sem flestar konur með PCOS ættu að gera væri að borða High 
protein mataræði, low-moderate kolvetna inntöku (mikið trefjar og kolvetni með lægri 
sykurstuðul) og holla fitu. 
 
Og auðvitað stjórna hitaeiningainntöku á einhvern hátt. 
 
…Og alls ekki fylgja of ströngu mataræði þar sem þær eru viðkvæmari fyrir “binge 
eating” eða viðkvæmari fyrir því að “missa sig” og fá átköst, ásamt því að vera 
viðkvæmari fyrir þyngdaraukningu. 
 
 
Vandamál kvenna með PCOS virðist hafa meira með skilaboð til heilans að gera frekar 
en að vera efnaskipta (brennslu) vandamál. 
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Aðrir þættir. 
 
Testosterone hefur áhrif á svengd. 
 
Heilinn í konum með PCOS virðist ekki bregðast eins við hungur- eða 
svengdarskilaboðum. 
 
Algeng spurning er hvort konur með PCOS hafi hægari enfaskipti/brennslu. 
 
Ég hef fundið tvær rannsóknir sem sýna engan mun á efnaskipum og eina rannsókn 
sem sýnir örlítið hægari efnaskipti. 
 
Það er því erfitt að segja til um það, en líklega er ekki mikill munur efnaskiptum kvenna 
með PCOS og konum sem eru ekki með PCOS, (það er þó möguleiki) 
 
Höfum það líka í huga að konur með PCOS eru með mismunandi þætti sem geta valdið 
PCOS og þar af leiðandi eru líklega ekki allar með nákvæmlega sömu einkenni. 
 
Og þá getur verið munur á því hvort viðkomandi sé of þung eða grönn. 
 
 
 

Æfingar. 
 
Fáeinir (mjög fáir) þjálfarar vilja skipuleggja æfingaplanið í kringum tíðarhringinn hjá 
konum og þá kannski aðallega íþróttakonur sem ættu að hugsa þannig. 
 
Einfaldlega til þess að vita hvenær á að nota meiri þyngdir og þjálfunarmagn miðað við 
hormónasveiflur, líkamlega getu o.fl.. 
 
En hjá konum sem hafa óreglulegar tíðir t.d. konur með PCOS getur þetta verið erfiðara 
og nánast ómögulegt. 
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Konur með hærra testosterone sökum PCOS eiga líklega meiri möguleika á að ná betri 
árangri í lyftingum og mörgum íþróttum. 
 
En þjálfun getur hjálpað þeim sem glíma við insulin resistance þar sem þjálfun bætir 
insulin næmni og hjálpar vöðvum o.fl. Að geta brugðist betur við insulini og kolvetnum. 
Bæði styrkarþjálfun og þolþjálfun hafa jákvæð áhrif. 
 
Kona með PCOS ætti líklega að æfa eða hreyfa sig eitthvað á hverjum degi. 
 
Kona með PCOS (og hvaða einstaklingur sem er í rauninni) ætti að fara varlega að fara 
ekki of geyst af stað í styrktarþjálfun. Of miklar vöðvaskemmdir (muscle damage / 
harðsperrur) geta valdið auknu insulin resistance í stað þess að bæta næmni. 
 
Þannig að ef þú ferð of geyst af stað, ert alltaf með sjúklega miklar harðsperrur en nærð 
aldrei að jafna þig, gæti það jafnvel haft verri áhrif. (ekki hræðast þetta of mikið samt, 
æfðu bara skynsamlega, harðsperrur eru auðvitað í lagi en ef þú nærð aldrei að jafna 
þig milli æfinga ert þú að gera eitthvað vitlaust) 
 
En með tímanum ætti kona með PCOS líklega að koma sér upp æfingarútínu þar sem 
ákefðin er þokkalega mikil, bæði að vinna með low og high reps og styttri hvíldir til þess 
að nota kolvetni úr vöðvum á æfingum og reyna þannig að auka insulin næmni. 
 
Íþróttakonur með PCOS eru yfirleitt mjög öflugar. Þá aðallega vegna hormóna eins og 
Testosterone. 
 
Testosterone hefur jákvæð áhrif á ýmsa þætti sem snúa að íþróttum eins og styrk, 
vöðvamassa og líkamlega getu, en hefur einnig áhrif á það hvernig heilinn þróast. 
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