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Útdráttur 

Hluti kvenna glímir við afleiðingar grindarbotnsáverka í fæðingum árum saman sem valda 

margvíslegum óþægindum.  

Tilgangur  verkefnisins var að skoða langtímaafleiðingar áverka sem verða í fæðingum, á 

grindarbotn og aðlæg líffæri, helstu orsaka- og áhættuþætti og hvort mögulegt sé að draga úr 

þessum afleiðingum með einhverjum hætti.  

Þvagleki, hægðaleki og sig á grindarbotnslíffærum  er það sem truflar daglegt líf kvenna 

mest og minnkar lífsgæði en í því felst meðal annars félagsleg einangrun, minni starfsgeta og 

andleg vanlíðan. 

Algengustu  orsaka- og áhættuþættir skaða á grindarbotnslíffærum eru áhaldafæðingar, 

einkum notkun fæðingatanga, spangarskurðir, lengt annað stig fæðingar, stór börn og fæðing 

fyrsta barns. 

Rétt greining á áverkum og vönduð viðgerð á þeim er mikilvægt til að koma í veg fyrir 

langtímaáhrif, einnig að forðast að stýra konum í rembingshríðum og fæðingarstellingar geta 

skipt máli. Kröfur kvenna um að fæða með keisaraskurði til þess að komast hjá áverkum á 

grindarbotn verða æ algengari og í sumum tilfellum kemur það í veg fyrir áverka, en hafa ber í 

huga að keisaraskurður er stór aðgerð og ekki áhættulaus, því er álitamál hvort hann er 

réttlætanlegur í þeim tilgangi. 

Líklega mun aldrei verða hægt að koma í veg fyrir langtímaafleiðingar grindarbotnsskaða  

en flest bendir til að hægt sé að draga úr þeim að einhverju leyti. 

Lykilorð: Áverkar á grindarbotn, fæðing, fyrirbyggjandi aðgerðir 
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Abstract 

A marginal group of women who sustain perineal damage/ trauma during birth experience 

long term problems. 

The objective of this paper is to examine the long term effects trauma in birth has to the 

perineum and other structures, risk factors involved and if possible ways to prevent or minimise 

long term problems. 

Urinary and faecal incontinence and genital prolapse can heavily affect daily life habits and 

restrict the quality of life by way of social isolation, diminished ability to work, and increased 

emotional discomfort. 

Common causes of trauma to the perineum include instrumental delivery, episiotomy 

prolonged active pushing, macrosomia of the new born and being a primigravida. 

Careful identification and repair of perineal trauma is necessary to reduce the morbidity 

associated with perineal injury, directed pushing techniques during the second stage of labour are 

not recommended and the choice of birthing positions can influence the long term effects of 

perineal trauma. 

An increasing number of women are debating their right to have elective cesarean sections 

in an effort to preserve their perineum from trauma during a vaginal birth, a cesarean section is a 

surgical procedure which is not risk free and therefore is debatable as to the legitimacy of such 

arguments about a woman’s right to have a choice. 

Long term perineal damage is probably never going to be eradicated but it is possible to 

greatly reduce the occurrence and severity. 

Key words: Perineal trauma, birth, prevention. 
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1 Inngangur 

Hugmyndin að þessu viðfangsefni á rætur að rekja til þeirrar reynslu að hafa starfað með 

konum sem voru að fara í aðgerðir á kvenlíffærum en stór hluti þeirra var einmitt að fara í 

aðgerðir vegna sigs á þvagblöðru, legi eða endaþarmi. Meirihluti þeirra hafði einnig sögu um 

þvag- eða hægðaleka. Athyglivert var hve margar sögðu að upphaf vandamálsins ætti rætur að 

rekja til barnsfæðingar og margar þeirra höfðu glímt við vandann árum saman áður en þær 

leituðu sér hjálpar. Sú spurning kviknaði hvernig það mætti vera að fæðing sem er jú eðlilegur 

hluti af lífi kvenna gæti haft svo hörmulegar afleiðingar fyrir líkama þeirra og heilsu að þær biðu 

þess aldrei bætur að fullu. 

Markmið þessa lokaverkefnis í ljósmóðurfræði er að varpa ljósi á hvað veldur því að konur 

glíma við vandamál tengd grindarbotnslíffærum, einkum þvag- og hægðaleka eftir fæðingu, 

jafnvel svo árum og áratugum skiptir og hvort ekki megi með einhverjum hætti koma í veg fyrir 

að það gerist. Þrjár eftirfarandi spurningar voru hafðar að leiðarljósi og leitast var við að finna 

svör við þeim: 

1. Hvers konar skaða er um að ræða? 

2. Hvað veldur því að konur fá skaða á grindarbotn sem gengur seint eða ekki til baka? 

3. Er með einhverjum ráðum hægt að minnka eða koma í veg fyrir þessa skaða? 

Undanfarin 30 ár eða svo hafa verið gerðar fjölmargar rannsóknir á afleiðingum meðgöngu 

og fæðingar á grindarbotn kvenna og aðlæg líffæri, en þetta viðfangsefni virðist lítið hafa verið 

rannsakað fyrir 1980 og rannsóknir frá þeim tíma eru tiltölulega fáar. Eftir að hafa leitað í 

gagnabönkum, fundið rannsóknir um efnið og lesið niðurstöður þeirra er ljóst að þær eru afar 

mismunandi að gerð og niðurstöður þeirra sömuleiðis.  Fullvíst er þó að fæðingar geta í mörgum 
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tilfellum haft í för með sér skaða á vefjum grindarbotns og líffærum sem tengjast honum, sem 

gengur seint eða alls ekki til baka.  

Vandamálum þessara kvenna fylgir í mörgum tilfellum mikil skerðing á lífsgæðum, þetta 

eru feimnismál sem þær ræða oft ekki við sína nánustu og eru einar að kljást við árum og jafnvel 

áratugum saman. Því er afar brýnt að þeir fagaðilar sem koma að fæðingum þekki áhættuþættina 

og kunni ráð til að koma í veg fyrir að konur hljóti skaða af þessu tagi en þar gegna ljósmæður 

einmitt lykilhlutverki. 

Verkefnið er fræðileg samantekt og var að mestu leyti aflað heimilda í gagnagrunnunum 

Scopus, Science Direct, UpToDate og Pub Med og þær heimildir nýttar sem voru aðgengilegar. 

Heimilda var einnig aflað út frá heimildaskrám greina sem notaðar voru og voru þær oftast raktar 

á heimasíður viðkomandi tímarita með hjálp leitarvélarinnar Google eða í gegnum 

gagnagrunnana. Leitarorð sem sem voru notuð, voru meðal annars pelvic floor injury/trauma, 

urinary incontinence, fecal incontinence, anal incontinence, anal sphincter injury/tear/trauma, 

quality of life, risk factors, instrumental delivery og prevention. 
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2 Skaðar á grindarbotni í fæðingum 

Einn þeirra vísindamanna sem hafa rannsakað mikið vandamál sem tengjast grindarbotni er 

Hans Peter Dietz, fæðinga- og kvensjúkdómalæknir, sem hefur sérhæft sig í þvagfæra og 

kvensjúkdómalækningum. Hann telur að skipta megi skaða á vefjum í grindarbotni, sem verður 

við fæðingar, í fjóra flokka og er eftirfarandi umfjöllun um þá. 

2.1 Skaði á taugum og starfsemi þeirra 

Það hefur verið talið að fæðingar um leggöng, einkum annað stigið, geti haft slæm áhrif á 

taugar sem liggja til grindarholslíffæra og grindarbotns. Það sem mest hefur verið rannsakað í 

þessu sambandi er pudendal taugin og greinar frá henni.Tengsl virðast vera milli hárrar 

fæðingarþyngdar, langs annars stigs fæðingar og alvarlegra skaða á þessar taugar. Umfang 

skaðans á taugastarfsemina virðist fremur ráðast af löngu öðru stigi en fæðingarmáta sem skýrist 

af því að keisarskurður sem gerður er eftir að annað stigið hefst hefur ekki sömu verndandi áhrif 

og valkeisari virðist gera en niðurstöður rannsókna benda til þess að það dragi úr líkum á 

taugaskaða af þessu tagi ef keisari er gerður áður en fæðing hefst (Dietz, 2006). 

2.2 Skaði á lögun og starfsemi grindarbotnsvöðva 

Grindarbotninn samanstendur að miklu leyti af tveimur vöðvum, puborectalis og 

pubococcygeus, en báðir eru þeir hluti af levator ani vöðvanum. Puborectalis er V laga, á upptök 

sín á lífbeini og liggur afturfyrir endaþarminn. Milli arma hans er bil eða glufa sem nefnist hiatus 

urogenitale og í gegnum hana liggja þvagrásin, leggöngin og endaþarmurinn. Pubococcygeus er 

utar en puborectalis og á upptök sín hliðlægt á lífbeini og út til hliða mjaðmagrindarinnar, liggur 
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aftur á við og festist við rófubein og nálæga bandvefi.  Þegar barn fæðist fer það í gegnum hiatus 

urogenitale og gríðarlegt tog og aflögun verða á þessum tveimur vöðvum sem þurfa að gefa 

mikið eftir til þess að barnið komist í gegn. Miðað við hversu mikið þessir vöðvar þurfa að gefa 

eftir er í raun ótrúlegt að ekki skuli oftar verða skaði á þeim en raun ber vitni. Aukin þróun í 

tækni  og fullkomnari tækjabúnaður hefur gert það að verkum að auðveldara er nú en áður að 

greina skemmdir í þessum vöðvum. Þær greiningaraðferðir sem þykja gefa nákvæmastar 

niðurstöður eru segulómun, þrívíddar-og fjórvíddarómanir. Komið hefur í ljós að útvíkkun á 

hiatus urogenitale og þar með breiðara bil milli arma puborectalis vöðvans tengist álagsþvagleka 

og sigi á grindarbotnslíffærum (Dietz og Schierlitz, 2005). 

2.3 Skaði á vefjum sem bera uppi og styðja við grindarbotnslíffæri 

Fræðimenn telja að í dag séu komnar fram nægar sannanir þess að bandvefir í 

grindarbotninum sem styðja við grindarbotnslíffærin geti skemmst í fæðingum en ekki er að fullu 

ljóst hvort það er vegna þess að þeir teygist um of eða rifni en hvorutveggja gæti þó átt við í 

sumum tilfellum. Ekki hefur verið rannsakað nægilega enn sem komið er áhrif meðgöngu á þessa 

vefi.  Afleiðingar bandvefsskaða hafa í för með sér sig á umræddum líffærum sem leiða meðal 

annars til lausheldni á þvag og hægðir. Þekktir áhættuþættir eru áhaldafæðingar, langt annað stig 

og að öllum líkindum einnig stór börn (Dietz og Wilson, 2005).  

2.4 Skaði á lögun og starfsemi endaþarmshringvöðva 

Áverkar á endaþarmshringvöðva í fæðingum eru vel þekktir og tíðni þeirra talin vera á 

bilinu eitt til fimm prósent. Helstu áhættuþættir þessara áverka eru frumbyrjufæðingar, stór börn 

og áhaldafæðingar (Dietz og Schierlitz, 2005). Þetta eru þeir áverkar sem eru sýnilegir berum 
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augum í fæðingu og ljósmæður og læknar leggja áherslu á að greina og lagfæra strax að henni 

lokinni. 

2.4.1 Spangarrifur/Endaþarmsrifur. 

Spangarrifur eru flokkaðar í fjögur stig eða gráður eftir því hve djúpar þær eru og ná þriðja 

og fjórða stigs rifur aftur í endaþarmshringvöðva og flokkast sem endaþarmsrifur. Þetta eru 

alþjóðlegar skilgreiningar sem notaðar eru í því skyni að samræma greiningar á spangarrifum í 

fæðingum. Þeim er ætlað að koma í veg fyrir vanskráningu á sannanlegum endaþarmsrifum, 

draga úr hættu á þeim og auðvelda fagrýni í framtíðinni. Þessar skilgreiningar eru eftirfarandi: 

1. Fyrstu gráðu rifa: Einungis er rof í húð eða slímhúð. 

2. Annarrar gráðu rifa: Áverki á spöng sem nær niður í vöðvalög grindarbotns en ekki 

í hringvöðva endaþarms. 

3. Þriðju gráðu rifa: Áverki á spöng sem nær niður í hringvöðva endaþarms. 

a. Minna en helmingur af ytri hringvöðvanum er rifinn. 

b. Meira en helmingur af ytri hringvöðvanum er rifinn. 

c. Bæði ytri og innri hringvöðvar eru rifnir. 

4. Fjórðu gráðu rifa: Áverki á spöng sem nær í gegnum báða endaþarmshringvöðva og 

slímhúð endaþarms. 

Einnig geta myndast rifur sem eru einungis í slímhúð endaþarmsins en hringvöðvarnir eru 

heilir (hnappagatarifur), ef slíkar rifur greinast ekki er hætta á að myndist gangur eða fistill milli 

endaþarms og legganga (RCOG, 2007). 

Tíðni endaþarmsrifa er talin vera eitt prósent af öllum fæðingum um leggöng en í rannsókn 

Wagenius og Laurin (2003) er talað um eitt til þrjú prósent en það eru sænskar tölur. Rannsókn 
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Kudish, Sokol og Kruger (2008) sem gerð var á tímabilinu 1996 til 2006 leiddi í ljós að tíðni 

endaþarmsrifa árið 1996 var 5,4% en hafði lækkað niður í 1,3% á tíu árum. Skýring á þessari 

fækkun endaþarmsrifa var rakin til þess að mikil fækkun hafði orðið á spangarskurðum og 

áhaldafæðingum á þessum áratug en á hinn bóginn hafði keisaratíðni aukist úr 18,9% í 29,4%. 

Með aukinni þekkingu og þjálfun virðist hafa orðið aukning í greiningum á endaþarmsrifum og 

mælt er með því að ef einhver vafi leiki á um hvaða stig þriðju gráðu rifu er að ræða eigi frekar 

að meta hana meiri en minni. 

Í klínískum leiðbeiningum er mælt með að allar konur sem fæði um leggöng og fá áverka í 

fæðingarveg skuli skoða kerfisbundið til að meta alvarleika áverkans áður en byrjað er að sauma. 

Einnig er mælt með því að ef kona hefur lent í áhaldafæðingu eða fengið spangarrifu skuli hún 

skoðuð af fagaðila sem er sérþjálfaður í greiningu og meðferð á spangarsköðum. Viðgerðir á 

endaþarmsrifum skulu framkvæmdar af fagaðila sem hefur fengið þjálfun til þess og talað er um 

að regluleg þjálfun í viðgerðum á endaþarmsrifum sé grundvallarþáttur í að viðhalda kunnáttu í 

fæðingarfræðum (RCOG, 2007). 

Svo virðist sem misræmis hafi gætt meðal fagaðila við greiningu á endaþarmsrifum á þann 

hátt að þriðju gráðu rifur voru greindar sem annarar gráðu. Í rannsókn sem framkvæmd var á 

Bretlandseyjum kom í ljós að fæðingarlæknar greindu endaþarmsrifur ranglega sem annarar 

gráðu rifur í að meðaltali 33% tilfella og læknanemar í að meðaltali 22% tilfella (Fernando, 

Sultan, Radley, Jones og Johanson, 2002). 

Mikilvægt er að endaþarmsrifur séu greindar rétt því það er skilyrði þess að viðeigandi 

meðferð sé veitt. Ef endaþarmsrifur eru ógreindar aukast líkur á að loft eða hægðir leki frá 

endaþarmi og sú áhætta getur enn verið fyrir hendi að löngum tíma liðnum. 
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2.4.2 Ógreindir áverkar á hringvöðvum endaþarms. 

Endaþarmsrifur uppgötvast ekki alltaf við fæðingu og leyndir áverkar á hringvöðvunum 

geta valdið hægðaleka eftir fæðingu. Þó eru ekki alltaf einkenni til staðar. Með ómskoðun á 

endaþarmshringvöðvunum hefur verið hægt að greina þetta og komið hefur í ljós að þetta er 

nokkuð algengt. Talið er að konur sem hafa fengið endaþarmsrifur en eru einkennalausar séu í 

meiri áhættu en aðrar konur að fá hægðaleka þegar þær eldast (Oberwalder, o.fl., 2004). Sýnt 

hefur verið fram á að konur sem hafa ógreindan áverka á endaþarmshringvöðva eftir fæðingu 

fyrsta barns en eru einkennalausar séu í mikilli áhættu að fá hægðaleka í kjölfar seinni fæðinga. 

Þess vegna sé mikilvægt að ljósmæður og læknar fái vandaða og hnitmiðaða  þjálfun í að greina 

áverka af þessu tagi (Fynes, Donnelly, Behan, O´Connell og O´Herlihy, 1999). Í rannsókn á 

konum sem fengu hægðaleka einhverjum árum eftir að þær hættu barneignum kom í ljós með 

ómskoðun að 71% þeirra var með leynda veilu í endaþarmshringvöðvum, oftast í þeim ytri, því 

næst í báðum og sjaldgæfast var að veila væri eingöngu í innri hringvöðvanum (Oberwalder o.fl., 

2004).  

Í rannsókn Andrews, Sultan, Thakar og Jones (2006a) sem gerð var á frumbyrjum í því 

skyni að finna leynda áverka á endaþarmshringvöðvum kom í ljós að eftir hefðbundna skoðun á 

fæðingarvegi eftir fæðingu reyndust 11% kvennanna hafa slíkan áverka. Þegar hins vegar 

sérþjálfaður aðili, sem nánar tiltekið var einn af höfundum rannsóknarinnar, var einnig búinn að 

skoða þær kom í ljós að talsvert fleiri konur voru með endaþarmsrifur eða 24,5% (n=59). Við 

ómskoðun á endaþarmi voru þessar greiningar allar staðfestar, auk þess sem þrjár greindust til 

viðbótar. Hjá 30 konum af 59 í rannsókninni voru áverkarnir metnir af ljósmæðrum sem allar 

höfðu meira en fimm ára starfsreynslu en þær greindu einungis fjórar konur réttilega með 

endaþarmsrifur. Hinar 29 voru hins vegar metnar af læknum sem greindu 21 konu réttilega með 
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endaþarmsrifur, ljósmæðurnar skoðuðu þær einnig á sama hátt og þær voru vanar en greindu 

aðeins eina konu með endaþarmsrifu, þess má geta að ljósmæðurnar notuðu ekki 

endaþarmsþreifingu við skoðun. Í ljós kom einnig að yngri læknum yfirsást endaþarmsrifur í 

67% tilfella. Höfundar rannsóknarinnar álíta að ástæðan fyrir því hversu oft ljósmæður og yngri 

læknar vangreini endaþarmsrifur stafi af því að þau hafi ekki hlotið fullnægjandi þjálfun í 

greiningu og viðgerðum á spangarsköðum. Höfundarnir telja sig hafa sýnt fram á það með 

rannsókn sinni að með viðeigandi þjálfun geti klínísk skoðun strax eftir fæðingu verið jafn 

áreiðanleg og endaþarmsómskoðun. Einnig segja þeir klíníska skoðun strax eftir fæðingu vera 

grundvallaratriði eigi að greina áverka á endaþarmshringvöðva. Rannsakandinn framkvæmdi 

nákvæma skoðun á spöng og leggöngum, auk þess sem hann framkvæmdi einnig 

endaþarmsþreifingu en það ásamt sjónrænni skoðun eykur líkur á réttri greiningu að mati 

höfunda, einnig segja þeir að því miður mæli flestar kennslubækur í ljósmóður- og fæðingarfræði 

með að endaþarmsþreifing sé einungis framkvæmd að saumaskap loknum en ekki áður. 

Í klínískum leiðbeiningum RCOG (2007) um meðferð á þriðju og fjórðu gráðu 

spangarrifum er lögð áhersla á vönduð vinnubrögð við greiningu og viðgerð á þeim, einnig er 

lögð áhersla á mikilvægi góðrar skráningar á öllu því sem gert er. Mælt er með að konum sem fá 

endaþarmsrifur skuli veittar góðar útskýringar á eðli áverkans og ávinning þeirra af því að láta 

fylgjast með batanum, afhenda ætti skriflegar upplýsingar ef þær eru fyrir hendi. Stöðug aukning 

hefur orðið á málaferlum í tengslum við endaþarmsrifur og á meirihlutinn rætur að rekja til þess 

að mistök hafa verið gerð við að greina skaðann eftir fæðingu sem síðan hefur orsakað lausheldni 

endaþarms og fistlamyndun milli legganga og endaþarms. Í dag er ekki litið svo á að 

endaþarmsrifur í fæðingum stafi af slælegum vinnubrögðum fagfólks vegna þess að þær eru 
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þekkt afleiðing fæðinga um leggöng. Hins vegar má líta svo á að vangreining á þeim og þar af 

leiðandi ekki veitt rétt meðferð megi flokkast sem óvönduð vinnubrögð. 

Með tilliti til þess hve margar konur þjást af truflun á starfsemi endaþarms í kjölfar 

fæðingar er mikilvægt að hafa einhvers konar eftirlit eða eftirfylgd með þeim. Frekari rannsókna 

er þörf á með hvaða hætti slík eftirfylgd myndi skila bestum árangri. Aukin vitneskja meðal 

kvenna og heilbrigðisstarfsfólk um mögulegar afleiðingar endaþarmsskaða í fæðingum er 

áríðandi og auðvelt aðgengi að eftirliti er mikilvægt. Enn sem komið er eru engar öruggar 

vísbendingar um hvaða fæðingarmáti er öruggastur í seinni fæðingum eftir að kona hefur fengið 

endaþarmsrifu og mælt er með að hvert tilvik sé metið fyrir sig. Ef hins vegar hefur þurft að gera 

aðgerð síðar meir til að lagfæra endaþarmsrifu sem áður var búið að gera við eða konan hefur 

einkenni á borð við lausheldni ætti að vera lágur þröskuldur fyrir því að gera keisaraskurð í 

seinni fæðingum  (Fernando o.fl., 2002). 

3 Þekktar orsakir og áhættuþættir alvarlegra grindarbotnsáverka í fæðingum 

Það er margt sem getur orðið til þess að konur fái áverka á fæðingarveg og grindarbotn í 

fæðingu en oft er engin augljós skýring né ástæða, þó er vitað að ákveðnir áhættuþættir eru fyrir 

hendi, bæði sem reynslan hefur kennt mönnum og sýnt hefur verið fram á með rannsóknum. Til 

dæmis liggja fyrir staðreyndir um afleiðingar barnsfæðinga á lögun og starfsemi levator vöðvana, 

sem hafa fengist með klínískum rannsóknum og greiningu á virkni þeirra. Þessara upplýsinga 

hefur aðallega verið aflað af sjúkraþjálfurum og með myndgreiningartækni (Dietz og Wilson, 

2005). 

Þeir þættir sem oftast eru nefndir sem orsaka- eða áhættuþættir eru áhaldafæðingar, þar sem 

annað hvort er notuð sogklukka eða fæðingartangir og í heimildum eru fæðingartangir oftast 
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nefndar sem orsök. Spangarskurðir og ef annað stig fæðingar tekur lengri tíma en eina 

klukkustund, frumbyrjufæðingar, stórt barn og er þá yfirleitt miðað við börn sem eru 4000 

grömm að þyngd eða meira, röng aðkoma fósturs og stýrður rembingur svo nokkuð sé nefnt. En 

hafa verður í huga að í mörgum tilfellum er um að ræða fleiri samverkandi þætti, til dæmis eru 

auknar líkur á að fæðing gangi hægt ef konan gengur með stórt barn sem síðan eykur líkur á 

inngripum með áhöldum. Í eftirfarandi köflum er fjallað nánar um hvern þessara þátta sem vitað 

er að skipta máli, fyrst þá veigaminnstu og síðast þá sem hafa mesta þýðingu. 

3.1 Hröð fæðing 

Algengt er að verði áverkar á fæðingarvegi þegar fæðing gengur mjög hratt fyrir sig og eru 

þetta einkum rifur á leghálsi, spöng, burðarbörmum og þvagrás. Ástæðurnar fyrir því eru að 

fæðingarvegurinn fær ekki nægan tíma til að teygjast og gefa eftir þegar barnið ýtist niður og þá 

bresta vefirnir. Einnig er líklegra að slík fæðing eigi sér stað við óheppilegar aðstæður, til dæmis 

á leiðinni á fæðingarstað og að enginn sé viðstaddur sem hefur kunnáttu eða þjálfun í 

fæðingarhjálp (Fernando, 2007). 

3.2 Tog og nudd á spöng í fæðingu 

Margrét I. Hallgrímsson og Ólöf Ásta Ólafsdóttir (2004) lýsa í rannsókn sinni aðferð sem 

sumar ljósmæður nota en hún felst í því að setja fingur inn fyrir leggangaop og færa þá með u-

laga hreyfingum um leið og spöngin er teygð fram og nudduð, þegar farið er að sjást í koll. Þessi 

meðferð var veitt í rúmlega 17% tilfella en marktækt fleiri konur af þeim sem fengu ekki þessa 

meðferð voru með heila spöng eða 35% samanborið við 21,4%. Höfundarnir velta því fyrir sér 

hvort hugsanleg skýring á þessu sé að við þessa íhlutun finni konur til sársauka, spennist upp og 
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missi þar með þá tilfinningu við spangarsvæðið sem sé þeim nauðsynleg til að vinna í takt við 

það sem líkaminn segir.  

3.3 Stellingar í fæðingu 

Umdeilt hefur verið hvort fæðingarstellingar hafi áhrif á útkomu grindarbotns í fæðingum 

og eru niðurstöður rannsókna á báða bóga. Engu að síður eru staðreyndir fyrir því að fæðing í 

standandi eða uppréttri stöðu hafi oftar í för með sér spangaráverka en aðrar stellingar (Sultan og 

Fernando, 2001). Rannsókn Gottvall, Allebeck og Ekéus (2007) leiddi í ljós að endaþarmsrifur 

voru algengari í sumum fæðingarstellingum en öðrum. Hæsta tíðni endaþarmsrifa reyndist vera 

hjá frumbyrjum sem fæddu á hækjum sér (squatting) eða 12%, næst hæst ef þær fæddu í stoðum, 

8,9%, þar á eftir standandi, 7,9%, í fjórða lagi hálfsitjandi, 5,6% og í fimmta lagi á hnjánum, 

5,5%. Lægsta tíðni endaþarmsrifa hjá frumbyrjum í rannsókninni var meðal þeirra sem fæddu í 

hliðarlegu. Tíðni endaþarmsrifa var talsvert fátíðari hjá fjölbyrjunum en hæst var hún ef þær 

fæddu á fæðingarstól, 4,2% og þar á eftir í stoðum, 3,4%. Að öðru leyti voru endaþarmsrifur 

fátíðar og lítill munur á milli stellinga. Ekki reyndist marktækur munur milli mismunandi 

fæðingarstellinga í rannsókn Margrétar I. Hallgrímsson og Ólafar Ástu Ólafsdóttur (2004). Þó 

reyndist hæsta tíðni spangarrifa vera hjá þeim sem fæddu útafliggjandi, standandi og á hækjum 

sér. Best útkoma spangar var hjá þeim sem fæddu vel uppisitjandi. Athygliverðast var þó að þær 

sem völdu fæðingarstellingu sína sjálfar voru marktækt oftar með heila spöng en aðrar. Tillögur 

Sultan og Fernando (2001) eru samhljóða þessu en þeir telja mikilvægt að konur fái að fæða í 

þeirri stellingu sem þeim líkar best og þær kjósa sjálfar, vegna þess hve staðreyndir um 

mismunandi fæðingarstellingar eru misvísandi. 
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3.4 Stýrður rembingur í fæðingu 

Stýrður rembingur er það þegar kona fær leiðbeiningar eða fyrirmæli um hvernig og 

hvenær hún á að rembast á öðru stigi fæðingar. Til langs tíma hefur það tíðkast að stýra því 

hvernig konur rembast og er gert enn, þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á það með rannsóknum 

að það geti jafnvel verið skaðlegt fyrir bæði móður og barn (Roberts, Pittman Gonzáles og 

Sampselle, 2007; Roberts og Hanson, 2007). Sjálfkrafa rembingsþörf leiðir til lægri tíðni 

spangarrifa og spangarskurða. Þetta er vegna þess að þegar barnið færist rólega niður 

fæðingarveginn þá hafa vefir í grindarholi og spöng tíma til að teygjast og gefa eftir (Roberts, 

2002). Það er hins vegar löng hefð fyrir því að þegar útvíkkun er lokið eru konur hvattar til að 

rembast með hríðunum, jafnvel þó rembingsþörf sé ekki enn til staðar. Algengt er að nota aðferð 

sem nefnist Valsalva maneuver en þá er konunni sagt að anda djúpt að sér í byrjun hríðar, halda 

andanum eins lengi og hún getur og rembast kröftuglega, helst þrisvar sinnum í hverri hríð. 

Þegar konur eru látnar rembast af slíkum ákafa og krafti leiðir það fyrr en síðar til þreytu og 

örmögnunar, sem eykur líkur á að nauðsynlegt getur reynst að grípa inn í með áhöldum sem 

hefur í för með sér aukna  hættu á grindarbotnsskaða. Það sem er ekki síður hættulegt við þennan 

stýrða rembing er að hann veldur miklum  og langvarandi þrýstingi sem hefur í för með sér 

slæmar afleiðingar fyrir grindarbotn og grindarholslíffæri. Talið er að ef konan er látin rembast 

áður en hún finnur ósjálfráða rembingsþörf geti það valdið því að hluti af vegg legganga, 

þvagblaðra og vefir sem bera uppi grindarholslíffæri ýtist niður á undan höfði barnsins og það 

geti orsakað álagsþvagleka í framtíðinni (Roberts og Hanson, 2007). Rembingur, áður en 

rembingsþörf er til staðar og einnig ef höfuð barnsins er enn ofarlega í grindinni hefur í för með 

sér skaða á bandvef sem styður við þvagblöðru og grindarbotn. Við þær aðstæður getur verið að 

barnið sé ekki nógu neðarlega til að rembingur skili neinum árangri. Ennfremur hefur verið sýnt 
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fram á að það flýti ekki fyrir að barnið færist neðar ef konan byrjar að rembast of snemma 

(Herbruck, 2008; Roberts, 2002). 

 Einnig virðist svo vera að spangarrifum fækki ef konur fá að rembast samkvæmt eigin þörf 

og tilfinningu, án afskipta ljósmóður eða annarra. Sampselle og Hines (1999) báru saman 

útkomu spangar hjá tveimur hópum sem samanstóð af frumbyrjum eingöngu. Í öðrum hópnum 

var þeim stýrt með Valsalva aðferðinni en í hinum réðu konurnar ferðinni sjálfar. Reyndar var 

um að ræða lítið úrtak en niðurstöður voru þær að í Valsalva hópnum voru tvær konur af 28 með 

heila spöng en fimm af 11 í hópnum sem rembdist án afskipta. Í rannsókn sinni á útkomu 

spangar í eðlilegri fæðingu komust Margrét I. Hallgrímsson og Ólöf Ásta Ólafsdóttir (2004) 

einnig að þessari sömu niðurstöðu en útkoma spangar reyndist vera marktækt verri hjá þeim 

konum sem stýrt var við rembing. Þar kom einnig í ljós að ljósmæður á LSH beittu þessari aðferð 

í tæplega 40% fæðinga.  

3.5 Afbrigðilegar stöður barns í fæðingu 

Röng aðkoma barns í fæðingu eykur líkur á grindarbotnssköðum vegna þess að ummál 

leiðandi fósturhluta er meira en það ætti að vera miðað við eðlilega aðkomu þegar minnsta 

mögulegt ummál er leiðandi. Hér er til dæmis átt við þegar barn er í ennis- andlits-eða 

framhöfuðstöðu sem eru algengar ástæður fyrir erfiðum fæðingum og þekktar orsakir 

endaþarmsrifa. Sitjandafæðingar virðast ekki fela í sér aukna áhættu en hugsanlegt er talið að það 

stafi af því að ströng skilyrði eru varðandi sitjandafæðingar og lágur þröskuldur fyrir að gripið sé 

inn í með keisaraskurði (Fernando, 2007). 
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3.6 Há fæðingarþyngd 

Mæður sem fæða stór börn eru í aukinni áhættu að fá áverka og skaða á grindarbotn og er 

þá oftast talað um ef barnið er fjögur kíló eða meira. Mest hættan er talin vera á þriðju og fjórðu 

gráðu rifum en einnig er hætta á áverkum á bandvefi í grindarbotni og skaða á pudendal taugum 

sem verða vegna togs á þær. Þetta má rekja til meira höfuðummáls, langdreginna og erfiðra 

fæðinga og fleiri áhaldafæðinga. Þá má nefna aukna tíðni axlaklemmu þegar börnin eru stór en 

hún eykur hættu á spangar- og endaþarmsrifum (Fernando, 2007; Gottvall o.fl., 2007). Í 

rannsókn Margrétar I. Hallgrímsson og Ólafar Ástu Ólafsdóttur (2004) höfðu stærð barns og 

höfuðummál ekki marktæk áhrif á útkomu spangar. 

3.7 Frumbyrjur 

Þær konur sem eru í mestri hættu á að fá áverka í fæðingum eru frumbyrjur og þær eru 

einnig í meiri hættu en fjölbyrjur að fá endaþarmsrifur. Á bilinu 5 til 10% þeirra glíma við 

lausheldni endaþarms eftir fæðingu (Gottvall o.fl., 2007;Sultan og Fernando, 2001). Ástæður 

sem taldar eru liggja að baki því að þær eru í meiri áhættu eru minni eftirgefanleiki vefja í 

grindarbotni og einnig sé samdráttarkraftur legsins minni hjá þeim en fjölbyrjum. Þetta hafi í för 

með sér lengri fæðingu, meiri notkun mænurótardeyfinga, fleiri áhaldafæðingar og spangarskurði 

(O´Herlihy, 2003). Í rannsókn Gottvall o.fl. (2007) fengu 5,8% frumbyrja endaþarmsrifur í 

fæðingu en hjá fjölbyrjum var hlutfallið einungis 1,7%. Hættan á grindarbotnsáverkum virðist 

aukast með hækkandi aldri kvenna við fæðingu fyrsta barns, en Dietz og Simpson (2007) komust 

að því með rannsókn sinni að því eldri sem frumbyrjur voru, því meir jókst tíðni 

grindarbotnsáverka hjá þeim og samsvaraði sú aukning 10% fyrir hvert ár. Sú þróun sem hefur 
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átt sér stað í heiminum, að konur fresti barneignum mun að öllum líkindum hafa í för með sér 

aukningu á grindarbotnssköðum á næstu áratugum að mati höfunda. 

3.8 Langt annað stig fæðingar 

Langt annað stig fæðingar hefur reynst auka líkur á áverkum á grindarbotn og er gjarnan 

miðað við að áhættan aukist ef virkt annað stig sé lengra en ein klukkustund (Gottvall o.fl, 2007). 

Afleiðingar langs annars stigs eru aukin tíðni endaþarmsrifa og skaði á pudendal taugum, sig á 

grindarbotnslíffærum og auknar líkur eru á inngripum eins og spangarskurði og notkun 

sogklukku og tanga sem getur haft í för með sér allt að tvöfalt meiri hættu á áverkum (Fernando, 

2007; Gottvall, 2007; O´Herlihy, 2003). Þekktur en sjaldgæfur fylgikvilli langdreginnar eða 

tepptrar fæðingar er myndun fistils milli legganga og þvagfæra sem verður vegna langvarandi 

þrýstings á vefi sem leiðir til dreps. Mesta hættan á þessu er ef misræmi er milli mjaðmagrindar 

og höfuðs barnsins (Sultan og Fernando, 2001). Séu konur með mænurótardeyfingu með góðri 

virkni getur hún komið í veg fyrir að þær fái sjálfkrafa rembingsþörf í lok annars stigs þannig að 

það dragist á langinn, jafnvel í einhverja klukkutíma (O´Herlihy, 2003). Þó að einhver bið verði á 

rembingsþörf eftir að útvíkkun lýkur, þar til höfuð barnsins er komið á grindarbotn og kemur 

henni sjálfkrafa af stað þá getur það stytt virkan rembing og dregið úr líkum á tauga- og 

vefjaskaða (O´Herlihy, 2003). Æ fleiri vísbendingar styðja það að nákvæm tímalengd annars 

stigs sé ekki eins mikilvæg og framgangur þess. Í eðlilegri fæðingu án íhlutunar eykst kraftur 

hríðanna þar til rembingþörfin hefst og kraftur rembingsins eykst eftir því sem barnið færist 

neðar (Roberts, 2002). 
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3.9 Spangarskurðir í fæðingu 

Spangarskurðir eru algengasta aðgerð sem gerð er í tengslum við fæðingar og eru þeir 

oftast gerðir í því skyni að freista þess að koma í veg fyrir endaþarmsrifur og auðvelda 

fæðinguna en þó að það sé tilgangurinn og spangarskurðir algengir eru litlar vísbendingar sem 

sýna fram á ávinning þess að framkvæma þá kerfisbundið (Fernando, 2007; O´Herlihy, 2003). 

Áður var því trúað að spangarskurðir minnkuðu líkur á spangarskaða og endaþarmsrifum því 

stefnu og umfangi vefjaskaðans væri stjórnað með þessu móti (Phillips og Monga, 2005). Af 

þeim sökum er víða um heim löng hefð fyrir því að gera spangarskurð hjá flestum konum sem 

fæða um leggöng. Í klínískum leiðbeiningum frá stofnunum víða um heim er mælt með því að 

framkvæmd spangarskurða sé takmörkuð eins og kostur er og þeir séu aðeins gerðir ef 

framgangur er hægur eða ef heilsu móður eða barns sé hætta búin. Þrátt fyrir það er tíðni 

spangarskurða mjög há í sumum löndum, einkum þróunarlöndum  en víða hefur hún lækkað 

verulega og er innan ásættanlegra marka (Graham, Carroli, Davies og Medves, 2005). 

Samkvæmt niðurstöðum Margrétar I. Hallgrímsson og Ólafar Ástu Ólafsdóttur (2004) var tíðni 

spangarklippinga á Landspítala Háskólasjúkrahúsi 8,4% sem er nokkuð lægra en víða 

annarsstaðar Hlutfall spangarklippinga var hærra hjá frumbyrjum en fjölbyrjum, 13,8% á móti 

5,5%. Tíðni þriðju og fjórðu gráðu rifu út frá spangarklippingum reyndist vera 15,8% en það 

voru ekki marktækar niðurstöður vegna smæðar úrtaks. Gerð spangarskurða er tvenns konar: 

miðlínuskurður en þá er klippt beint aftur í átt að endaþarminum og hliðlægur skurður, en þá er 

klippt frá aftasta hluta leggangaops á ská út til hliðar og tala Andrews, Sultan, Thakar og Jones 

(2006b) um að mikilvægt sé að skurðurinn myndi að minnsta kosti 40° horn út frá miðlínu. Í 

sumum löndum tíðkast að gera miðlínuskurð en hann er talinn veikja grindarbotninn og auka 

hættuna á endaþarmsrifum ef rifnar út úr skurðinum, sem er nokkuð algengt (Phillips og Monga, 
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2005). Miðlínuspangarskurður er talinn auka hættuna á endaþarmsrifum  22 falt og miðað við 

hliðlægan spangarskurð og sé tíðnin 12% á móti 2% (Fernando, 2007). Fritel o.fl. (2008) gerðu 

samanburð á langtímaafleiðingum fæðinga fjórum árum eftir fæðingu hjá frumbyrjum þar sem 

gerðir voru hliðlægir spangarskurðir. Í öðrum hópnum voru spangarskurðir gerðir rútínubundið 

en í hinum ekki, niðurstöður rannsóknarinnar staðfestu að rútínu spangarskurðir bættu ekki 

útkomu þegar til lengri tíma var litið. Tíðni þvagleka, verkja í spöng og verkja við samfarir var 

svipuð milli hópa en lausheldni endaþarms var minni þegar spangarskurðir voru takmarkaðir. 

3.10 Áhaldafæðingar 

Áhaldafæðingar kallast það þegar sogklukka að fæðingartangir eru notaðar ef flýta þarf 

fyrir fæðingu undir lokin. Báðar aðferðirnar, einkum ef spangarskurði er beitt samhliða, auka 

hættuna á endaþarmsrifum og skaða á vefjum sem bera grindarbotnslíffæri uppi (Herbruck, 

2008). Áhaldafæðingar, af hvað tagi sem er, auka tíðni algengustu grindarbotnsvandamála sem 

eru sig á grindarbotnslíffærum og lausheldni á þvag og hægðir (MacLennan, Taylor, Wilson og 

Wilson, 2000). Rannsókn sem gerð var á 11ára tímabili sýndi að endaþarmsrifum fækkaði úr 

5,4% í 1,3% en á sama tíma dró verulega úr áhaldafæðingum ásamt spangarskurðum, á sama 

tíma hækkaði hins vegar keisaratíðni um 10% (Kudish o.fl., 2008). Notkun áhalda í fæðingum 

getur valdið rifum eða áverkum á bæði legháls og endaþarmshringvöðva (Fernando, 2007). Afar 

sjaldgæft en þó þekkt, er að rifur komi í þvagrás og þvagblöðru en í þeim tilfellum hefur yfirleitt 

verið notuð Kjellands töng en við það myndast fistill milli legganga og þvagfæra en viðgerð á 

slíkum áverka ætti að vera framkvæmd af þvagfærasérfræðingi (Sultan og Fernando, 2001). 

Venjan er að gera spangarskurð þegar tangir eru notaðar en þegar lögð er sogklukka er þörf fyrir 
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spangarskurð metin hverju sinni (Fernando, 2007). Nánar er fjallað um fæðingar með aðstoð 

fæðingartanga og sogklukku í næstu köflum. 

3.10.1 Fæðing með sogklukku. 

Notkun sogklukku hefur reynst koma betur út fyrir fæðandi konur en notkun tanga en sýnt 

hefur verið fram á það að sogklukkur valda talsvert minni skaða en tangir (Fernando, 2007; 

Fitzpatrick, Behan, O‘Connell og Herlihy, 2003). Það hafa þó reynst vera skýr tengsl milli 

sogklukkufæðinga og skaða á grindarbotni, einkum á endaþarmshringvöðvum (Andrews o.fl., 

2006b; Fitzpatrick o.fl., 2003). Í rannsókn Fitzpatrick  o.fl. (2003) kom í ljós að eftir 

sogklukkufæðingu fengu sjö prósent kvenna þriðju gráðu rifur og 33% átti í erfiðleikum með að 

halda hægðum þremur mánuðum eftir fæðingu og 28% var með hægðabráðleika. Ómskoðun á 

endaþarmi reyndist óeðlileg í 49% tilvika í þessum hópi. Einnig kom í ljós að 28% kvenna hafði 

viðvarandi verki í spöng þremur mánuðum eftir fæðingu og 16% þeirra hefði kosið að fara frekar 

í keisaraskurð en fæða aftur um leggöng. Þó að útkoma hafi reynst vera betri eftir fæðingu með 

aðstoð sogklukku getur hún þó samt sem áður haft í för með sér langvarandi 

grindarbotnsvandamál fyrir konur. 

3.10.2 Fæðing með töngum. 

Eins og áður sagði eru tangir það sem líklega veldur oftast langvarandi 

grindarbotnsvandamálum eftir fæðingu. Í öllum þeim heimildum sem þessi fræðilega úttekt er 

byggð á og fjalla um þekktar orsakir alvarlegra skaða eða áverka á grindarbotn, eru 

fæðingartangir fyrst og fremst nefndar sem orsök. Það er viðurkennd staðreynd að fæðingartangir 

valda oftar skaða á grindarbotni en sogklukkur (Fernando, 2007; Fitzpatrick o.fl., 2003; 
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O´Herlihy, 2003). Nokkrar ástæður eru fyrir því að tangir eru líklegri til að valda áverkum á 

grindarbotn en sogklukka. Spaðar tanganna strekkja á spönginni og geta rifið 

endaþarmshringvöðvana þegar höfuð barnsins er beygt fram og barnið dregið út. Auk þess auka 

tangirnar ummál þess sem þarf að fara í gegnum fæðingarveginn um 10% og einnig er hætta á að 

of miklu afli sé beitt ef konan er með mænurótardeyfingu (Herbruck, 2008). Ef fyrsta fæðing 

konu er tangarfæðing eykur það líkur á langvarandi lausheldni bæði lofts og hægða, samkvæmt 

rannsókn MacArthur o.fl. (2005) sem þeir gerðu þremur mánuðum eftir fæðingu fyrsta barns og 

endurtóku svo fimm árum síðar. Fitzpatrick o.fl. (2003) rannsökuðu útkomu og starfsemi 

endaþarmshringvöðva í kjölfar áhaldafæðinga en þau komust að því að þegar á heildina var litið 

var útkoman verri eftir tangarfæðingar en sogklukkur. 16% kvennanna sem enduðu í 

tangarfæðingu fengu þriðju gráðu rifu og 59% kvartaði um erfiðleika með að halda hægðum 

þremur mánuðum eftir fæðingu, einnig sögðust 34% vera með hægðabráðleika. Ómskoðun á 

endaþarmi reyndist óeðlileg í 56% tilfella hjá þessum hópi og hvíldarspenna í endaþarmi var 

marktækt verri en í sogklukkuhópnum. Samkvæmt þessum niðurstöðum er mælt með því að ef 

nauðsyn krefst þess að aðstoð sé veitt með áhöldum við fæðingu sé sogklukka valin frekar en 

tangir. Í þessari rannsókn kom einnig í ljós að 33% kvenna hafði viðvarandi verki í spöng þremur 

mánuðum eftir tangarfæðingar og um fjórðungur sagðist frekar kjósa að fara í keisaraskurð en að 

fæða aftur um leggöng. Við samanburð á tveimur hópum kvenna, annars vegar hóp sem hafði 

fætt með aðstoð tanga og hins vegar hóp sem fæddi án aðstoðar kom í ljós 34 árum eftir fæðingu 

að 44% í fyrri hópnum hafði merki um skaða á endaþarmshringvöðvum en helmingi færri eða 

22% í seinni hópnum þegar þær voru skoðaðar með endaþarmsómun. Í fyrri hópnum voru fleiri 

konur sem höfðu hægðaleka að þetta löngum tíma liðnum en sá munur var ekki talinn 

marktækur, ekki reyndist heldur vera marktækur munur á tíðni þvagleka milli hópanna. Konurnar 
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í rannsókninni voru á aldrinum 55 til 64 ára þegar hún var framkvæmd (Bollard, Gardiner, 

Duthie og Lindow, 2003). 

Algengt er að fæðingartangir hafi í för með sér grindarbotnsskaða sem hefur langvarandi 

afleiðingar eftir fæðingu, þess vegna er mælt með að reynt sé að komast hjá notkun þeirra og 

velja sogklukku í staðinn ef þess er kostur. 

Þessi atriði sem fjallað hefur verið um hér að framan eru þau sem reynst hafa haft hvað 

mesta þýðingu varðandi alvarlega áverka á grindarbotni og um leið aukið líkur á langvarandi 

fylgikvillum og óþægindum. Eins og komið er inn á í kaflanum er í mörgum tilfellum ekki um 

aðeins eina ástæðu að ræða heldur fleiri þætti sem eru til staðar hjá einni og sömu konunni þar 

sem þeir hafa margfeldisáhrif og auka hættuna á áverkum enn frekar. 

4 Langtímaafleiðingar skaða á grindarbotnslíffæri í fæðingu 

Birtingarmyndir skaða á grindarbotn þegar til lengri tíma er litið eru nokkrar. Ber þar helst 

að nefna þvagleka og lausheldni endaþarms, verki og eymsli í grindarbotni og 

grindarbotnslíffærum eru ekki óalgengir. Allir þessir þættir geta haft truflandi áhrif á kynlíf og 

haft í för með sér vandamál tengd því. Nokkuð ítarlega er fjallað um þvagleka og lausheldni 

endaþarms, rýnt í tíðnitölur, orsakir og afleiðingar, einkum þær sem hafa áhrif á lífsgæði en þessi 

vandamál geta skert lífsgæði kvenna verulega. 

4.1 Þvagleki 

Þvagleki er mjög algengt heilsufarsvandamál, einkum meðal kvenna en hann er algengasta 

langtímavandamálið eftir fæðingu. Þvagleki hefur verið skilgreindur sem ósjálfráður þvagleki án 

þess að fólk geti komið í veg fyrir hann eða jafnvel viti af honum. Lekinn getur verið í dropatali 



21 

Langtímaafleiðingar grindarbotnsskaða eftir fæðingar 

 

eða svo mikill að einstaklingurinn rennblotnar. Þetta er algengt vandamál sem hefur áhrif á 

daglegt líf og dregur úr lífsgæðum fólks. Þvagleka er skipt í þrjár tegundir: áreynsluþvagleka, 

bráðaþvagleka og blandaðan þvagleka sem er blanda af hinum tveimur (Landlæknisembættið, 

2008). 

Áreynsluþvagleki er algengasta tegund þvagleka. Þá missir fólk þvag við aukinn þrýsting í 

kviðarholi við áreynslu eins og hósta, hnerra, hlátur eða aðra líkamlega áreynslu. Meginástæðan 

eru slappir grindarbotnsvöðvar og því lítill stuðningur við þvagrás. Algengasta ástæða slappra 

grindarbotnsvöðva hjá konum er meðganga og fæðingar og tíðnin er meiri hjá konum sem fætt 

hafa mörg börn. 

Bráðaþvagleki er skyndileg og sterk þvaglátsþörf sem veldur því að ekki gefst alltaf tími til 

að ná á salerni. Sagt er að um órólega eða ofvirka þvagblöðru sé að ræða og sést þetta vandamál í 

öllum aldurshópum. Einkennin geta verið væg og lýst sér í stöðugri þörf til að kasta af sér vatni 

eða þannig að viðkomandi getur ekki haft stjórn og haldið í sér. Ekki er með vissu vitað hvað 

orsakar bráðaþvagleka en hin eiginlega blöðrustjórnun er úr skorðum. Ýmsir taugasjúkdómar 

geta valdið órólegri blöðru og einföld þvagfærasýking getur gefið svipuð einkenni. Einkennin 

geta versnað við álag (Landlæknisembættið, 2008). 

Það er álitið að fæðing um leggöng sé megin orsakaþáttur þvagleka sem að öllum líkindum 

stafi af skemmdum á mikilvægum vefjum og eða taugum í grindarbotni. Hins vegar er einnig 

talið að meðganga geti haft í för með sér breytingar á þessum vefjum sem og hormónabreytingar 

sem hvorutveggja geti leitt til þvagleka (Rortveit, Daltveit, Hannestad og Hunskaar, 2003). 
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4.1.1 Tíðni þvagleka. 

Talsvert hefur verið gert af því að rannsaka tíðni þvagleka víða um heim í því skyni að átta 

sig á umfangi vandans. Hér eru skoðaðar tíðnitölur almennt frá Íslandi og fjórum öðrum löndum 

Evrópu, ekki er tekið tillit til ákveðinna áhrifaþátta. 

Tíðni þvagleka meðal íslenskra kvenna var rannsökuð í byrjun þessa áratugar og reyndust 

38,4% kvenna á aldrinum 30 – 75 ára hafa fundið fyrir þvagleka mánuðinn á undan, þar af 18,7 

% tvisvar til þrisvar í viku eða oftar. 81,3% kvennanna lýstu litlum leka en magnið jókst með 

aldrinum. Meðal yngri kvennanna var áreynsluþvagleki algengastur en tíðni bráðaþvagleka jókst 

með hækkandi aldri. Hlutfallslega fáar konur höfðu leitað sér meðferðar við vandanum. Í 

rannsókninni var ekki tekið tillit til hvort konurnar höfðu eignast börn eða ekki (Guðmundur 

Geirsson, Guðmundur Vikar Einarsson, Eiríkur Orri Guðmundsson og Þorsteinn Gíslason, 2002). 

Tíðnitölur frá fjórum löndum Evrópu á svipuðum tíma eru þær að meðal kvenna 18 ára og 

eldri sögðust 44% í Frakklandi hafa þvagleka, 41% í Þýskalandi, 42% í Bretlandi og 23% á 

Spáni. Athygli vekur að tæplega helmingi færri spænskar konur segjast hafa þvagleka en í hinum 

löndunum en sami spurningalisti var lagður fyrir og sömu aðferðir notaðar við gerð 

rannsóknarinnar í öllum löndunum. Tilgátur höfunda eru að hugsanlega stafi þetta af 

menningarbundnum þáttum, ef til vill telji konurnar þvagleka vera eðlilegan fylgifisk þess að 

eldast eða þá að þeim finnist ástandið of skammarlegt til að viðurkenna það. Líkt og á Íslandi 

jókst tíðnin með hærri aldri og var í hámarki í aldurshópnum 50-79 ára. Álagsþvagleki var 

algengsta tegundin og það átti við í öllum aldurshópun en tíðnin var hæst meðal kvenna á 

miðjum aldri. Tíðni bráðaþvagleka og blandaðs leka jókst svo með hækkandi aldri. Um 

fjórðungur spænsku og bresku kvennanna, þriðjungur þeirra frönsku og 40% þeirra  þýsku hafði 

leitað til læknis vegna þvaglekans og að meðaltali höfðu einungis fimm prósent farið í aðgerð 
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vegna hans (Hunskaar, Lose, Sykes og Voss, 2004). Hér kemur í ljós að tíðni þvagleka er í 

kringum 40% í fjórum af fimm löndum og af þeim er Ísland lægst, athyglivert er hvernig Spánn 

sker sig úr en ekki er vitað fyrir víst hvers vegna svo er. 

4.1.2 Tíðni þvagleka meðal mismunandi hópa kvenna eftir fæðingarmáta. 

Tíðni þvagleka hefur einnig verið rannsökuð með tilliti til barneigna og hvernig 

mismunandi fæðingarmáti hefur áhrif. Sömuleiðis hafa verið skoðuð tengsl milli fæðingarmáta 

og tegunda þvagleka. 

Rortveit o.fl. (2003) könnuðu tíðni þvagleka meðal 20-65 ára kvenna í Noregi með tilliti til 

þess hvort barneignir hefðu einhver áhrif. Bornar voru saman konur sem ekki höfðu eignast barn, 

konur sem höfðu farið í keisaraskurð og konur sem höfðu fætt um fæðingarveg. Tíðni þvagleka 

var 10,1% meðal barnlausu kvennanna, 15,9% í keisarahópnum og 21% hjá þeim sem höfðu fætt 

um fæðingarveg. Með öðrum orðum; tíðni þvagleka var hærri meðal þeirra kvenna sem höfðu 

eignast börn og hæstur hjá þeim sem höfðu fætt um fæðingarveg. Þá skiptir einnig máli fjöldi 

fæðinga hjá hverri konu en það að hafa fætt eitt barn markar ákveðin þáttaskil og fæðing fyrsta 

barns virðist oft vera upphafið, tíðni þvagleka eykst síðan lítillega með hverju barni til viðbótar 

(Rortveit, Hannestad, Daltveit og Hunskaar, 2001). Í rannsókn Rortveit o.fl. (2003) töldu 8,7% 

allra kvennanna sig hafa alvarlegan leka og var það algengast meðal þeirra sem höfðu fætt um 

fæðingarveg en þar næst meðal þeirra sem fæddu með keisaraskurði. Tíðni álagsþvagleka var 

12,2%, tíðni bráðaþvagleka var 1,8% og tíðni blandaðs leka var 5,9%. Ekki voru tengsl milli 

bráðaþvagleka og barneigna en aukin tíðni álagsþvagleka var í hópnum sem fæddi um leggöng 

og í keisarahópnum var aukin tíðni bæði álags- og blandaðs þvagleka. Það er óvíst hvort tengsl 

milli þvagleka og fyrri sögu um keisaraskurð endurspegli áhrif frá sjálfri meðgöngunni. Það er 
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algengt að fæðing sé hafin áður en keisaraskurður er gerður en hann sem slíkur er hann talinn 

geta aukið hættuna á þvagleka. Í þessari rannsókn reyndist ekki vera munur á tíðni þvagleka eftir 

því hvort keisari var gerður fyrir fæðingu eða eftir að hún var hafin. Í aldurshópunum yfir 

fimmtugt voru ekki lengur tengsl milli fæðingarmáta og þvagleka sem bendir til þess að sú vörn 

sem keisaraskurður veitir yngri konum gegn þvagleka minnki með aldrinum. 

Einnig hefur verið sýnt fram á það að þvagleki er nokkuð algengur meðal barnlausra 

kvenna og tíðni hans eykst með aldrinum þannig að eftir 65 ára aldur hefur þessi munur milli 

kvenna, hvort sem þær hafa fætt börn eða ekki, jafnast út (Rortveit o.fl., 2001). 

Samanburður á fæðingarmáta hjá frumbyrjum með tilliti til þvagleka leiddi í ljós að 2% 

kvenna sem fóru í valkeisara, 7% þeirra sem fæddu um leggöng og 11% þeirra sem fóru í 

bráðakeisara höfðu þvagleka ári eftir fæðingu. Konurnar í rannsókninni sem fengu þvagleka áttu 

það sameiginlegt að vera eldri, hafa hærri líkamsþyngdarstuðul (LÞS) og hafa fætt þyngri börn 

en þær sem ekki fengu þvagleka. Ástæðan fyrir að gerður var bráðakeisari var í flestum tilfellum 

vegna lítils framgangs í fæðingu þar sem örvun bar ekki tilætlaðan árangur. Höfundarnir draga 

þá ályktun að bráðakeisari sé áhættuþáttur fyrir þvagleka, sem og fæðing um fæðingarveg en 

valkeisari veiti vörn gegn grindarbotnsáverkum en þeir mæla með að í framtíðinni þurfi að 

rannsaka þetta betur með stærra úrtaki og eftirfylgd í lengri tíma en eitt ár (Chin, Chen, Liu og 

Wang, 2006). 

Rannsókn Altman o.fl. ( 2006) leiddi í ljós að einkenni þvagleka sem voru til staðar níu 

mánuðum eftir fæðingu höfðu forpárgildi um sömu einkenni að 10 árum liðnum. Rannsóknin var 

gerð í því skyni að kanna áhrif fyrstu fæðingar á starfsemi þvagblöðru þegar til lengri tíma var 

litið. Í ljós kom einnig að tíðni álagsþvagleka jókst úr 2% í upphafi rannsóknar í 12% áratug 

síðar og tíðni bráðaþvagleka hækkaði frá 0% upp í 13% á sama tíma. Niðurstaða höfundanna var 
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sú að fæðing um fæðingarveg er skýr áhættuþáttur fyrir þvagleka, óháð aldri kvennanna og fjölda 

fæðinga. Augljóst er af þessum rannsóknum að barneignir hafa í för með sér aukna tíðni 

þvagleka og hæsta tíðnin er í kjölfar fæðinga um leggöng og bráðakeisara, sé keisaraskurður 

gerður áður en fæðing hefst dregur það úr líkum á þvagleka. 

4.1.3 Orsakir þvagleka eftir fæðingu. 

Álag á vefi og taugar í grindarbotni sem verður við fæðingu virðist vera undanfari þvagleka 

eftir fæðingu en í mörgum tilfellum er talið að vandamálið eigi rætur að rekja til meðgöngunnar. 

Hér er meðal annars fjallað um afleiðingar þessa álags á grindarbotninn. 

Álagsþvagleki, er sú tegund þvagleka sem í mörgum tilfellum er álitinn vera afleiðing 

fæðingar og í einhverjum tilfellum meðgöngu, að minnsta kosti meðal kvenna fyrir tíðahvörf. 

Meginorsakir álagsþvagleka eru þær að vefir sem eiga að styðja við og bera uppi þvagfæri og 

kvenlíffæri gegna sínu hlutverki ekki nægilega vel. Talað er um líffræðilega tvö kerfi sem hafi 

með stjórn á álagsþvagleka að gera, annars vegar stuðningskerfi og hins vegar það sem stjórnar 

lokun blöðruhringvöðvans. Stuðningsvefir þvagfæra eru framveggur legganga, endopelvic fascia 

- sterk bandvefshimna sem liggur í botni kviðarhols og öll líffæri grindarhols festast við hana, 

arcus tendineus fasciae pelvis - sinastrengur sem liggur frá lífbeini að spina ischiadica, 

pubourethral ligament – liggur frá lífbeini að blöðruhálsi (hjá konum) og levator ani vöðvinn sem 

er mikilvægur hluti grindarbotnsvöðva (Allen og Keane, 2005).  

Áverkar á grindarbotnsvöðvum og skaði á taugum sem liggja til þeirra, auk tognunar á 

endopelvic fascia eru aðalorsakir fyrir sigi á grindarholslíffærum og álagsþvagleka (Phillips og 

Monga, 2005). Skaði á taugum í grindarbotni er talinn vera ein af ástæðunum fyrir álagsþvagleka 
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og geta þá einkennin komið fram strax eftir fæðingu eða jafnvel ekki fyrr en að einhverjum tíma 

liðnum (Viktrup, Rortveit og Lose, 2006).  

Einn þeirra þátta sem talinn er hafa forspárgildi varðandi þvagleka eftir fæðingu er að hann 

sé til staðar snemma á meðgöngunni og á það bæði við um konur sem fæða um leggöng og með 

keisaraskurði. Konur sem fæddu um leggöng og höfðu álagsþvagleka á fyrri hluta meðgöngu 

voru 5 sinnum líklegri til að vera með hann einnig einu ári eftir fæðinguna en konurnar sem fóru 

í keisara voru 18 sinnum líklegri til að hafa þvagleka að einu ári liðnu. Einungis frumbyrjur tóku 

þátt í þessari rannsókn og ekki var neinn munur á hópunum fyrir fæðingu. Aftur á móti var 

þvagleki talsvert algengari meðal þeirra sem fæddu um leggöng þegar á heildina var litið (van 

Brummen, Bruinse, van de Pol, Heintz og van der Vaart, 2007). 

Líkamsþyngdarstuðull kvenna fyrir fæðingu hefur einnig virst skipta máli á þann hátt að 

því hærri sem hann er því algengara er þær fái þvagleka eftir fæðingu. Þvagleki er einnig 

aldurstengt vandamál og komið hefur í ljós að því eldri sem konur eru þegar þær eignast börn, 

því meiri líkur eru á þvagleka (Chin o.fl., 2006; Rortveit o.fl., 2003).  

Áður hefur verið fjallað um hverjir eru helstu orsaka- og áhættuþættir grindarbotnsáverka í 

fæðingu og hvað það er sem veldur áverkum sem geta meðal annars leitt til þvagleka. 

4.1.4 Kostnaður vegna þvagleka. 

Fyrir utan það að hafa mikil áhrif á daglegt líf kvenna getur þvagleki einnig haft talsverðan 

kostnað í för með sér. Flestar þurfa þessar konur að nota dömubindi eða buxnainnlegg til þess að 

viðhalda hreinlæti sínu og fyrir sumar þeirra getur kostnaðurinn verið mikill. Árið 2001 var gerð 

íslensk rannsókn á kostnaði vegna þvagleka, bæði kostnaði sem konur töldu sig bera sjálfar og 

áætlaður heildarkostnaður af völdum þvagleka.  Meðalkostnaður hverrar konu var að meðaltali 
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814 kr. á mánuði en 2.322 kr. hjá þeim sem töldu sig hafa mikinn þvagleka. Heildarkostnaður 

allra íslenskra kvenna 20 ára og eldri var rúmlega 444 milljónir á ári og heildarkostnaður af 

völdum þvagleka á Íslandi var áætlaður að minnsta kosti 1000 milljónir króna á ári (Eiríkur Orri 

Guðmundsson, Guðmundur Geirsson, Guðmundur Vikar Einarsson og Þorsteinn Gíslason, 

2002). Séu þessar fjárupphæðir framreiknaðar á verðlag ársins 2008 hefði meðalkostnaður 

hverrar konu verið1066 krónur á mánuði og 3042 krónur hjá þeim sem hafa mikinn þvagleka. 

Heildarkostnaður allra kvenna 20 ára og eldri hefði verið rúmlega 582 milljónir á ári og 

heildarkostnaður á Íslandi af völdum þvagleka hefði verið minnst 1 milljarður og 310 milljónir 

króna (Hjördís Dröfn Vilhjálmsdóttir, símtal, 2. maí 2009). Miðað við þessar upphæðir er ljóst að 

þvagleki er mikið og kostnaðarsamt heilsufarsvandamál sem ekki einungis sá sem glímir við 

vandann þarf að bera heldur leggst hann á þjóðfélagið í heild því lyfja- og lækniskostnaður er að 

hluta til greiddur af ríkinu, að ógleymdum kostnaði vegna þvaglekaaðgerða og sjúkrahúsdvalar.  

4.1.5 Áhrif þvagleka á lífsgæði kvenna. 

Vitað er að þvagleki hefur mikil áhrif á líf kvenna og margar rannsóknir hafa verið gerðar 

sem sýna að hann hefur neikvæð áhrif á lífsstíl þeirra, tilfinningalíf, kynlíf, auk áhrifa á félags- 

og líkamlega líðan. 

Konur með þvagleka forðast oft félagsleg samskipti vegna skömmustutilfinningar sem 

hefur neikvæð áhrif á lífsgæði þeirra. Margar upplifa einnig kvíða sem stafar meðal annars af 

áhyggjum af hvort þær muni ná að komast á salerni í tæka tíð. Þetta leiðir til þess að þær draga 

sig í hlé frá ýmsum félagslegum athöfnum, svo sem að fara í heimsóknir, stunda íþróttir, fara að 

versla eða ganga í vinnuna (Swithinbank og Abrahams, 1999). 
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Þó að þvaglekinn sjálfur sé einn erfiðasti hluti vandans þá er einnig aragrúi annarra 

einkenna sem hafa áhrif á heilsutengd lífsgæði. Þrátt fyrir umtalsverð neikvæð áhrif sem þessi 

einkenni hafa á daglegt líf kvenna þá ræða þær ekki um þvagvandamál sín við 

heilbrigðisstarfsfólk vegna þess að þær blygðast sín fyrir ástandið. Heilbrigðisstarfsfólk þarf líka 

að gera sér grein fyrir þeim áhrifum sem þessi einkenni hafa á líf einstaklingsins og vera 

meðvitað um ástæður þess að konur hika við að ræða þessi mál og vera tilbúnari til að ræða þá 

meðferðarmöguleika sem í boði eru (Bradway, Coyne, Irwin og Kopp, 2008). Minnihluti kvenna 

sem er með þvagleka leitar til læknis með vandamál sitt og margar konur álíta að þvagleki sé 

eðlileg afleiðing fæðingar og leita sér þess vegna ekki meðferðar (van Brummen o.fl., 2007).  

Í nýrri franskri rannsókn höfðu um 40% kvenna með þvagleka leitað til læknis vegna hans, 

flestar til almenns læknis og næstflestar til kvensjúkdómalæknis (Lasserre o.fl., 2009). Hversu 

margar konur leita læknis vegna þvagleka virðist helst ráðast af því hversu mikilli truflun þeim 

finnst hann valda sér, þannig leituðu ekki nema 70% kvenna sem töldu sig hafa mikla raun af 

þvagleka til læknis og einungis 17% þeirra sem töldu hann ekki mikið vandamál (Hannestad, 

Rortveit og Hunskaar, 2002). 

En rannsóknir hafa einnig sýnt að þó konur leiti til læknis vegna þvagleka eða annarra 

þvagfæravandamála þá fái þær ekki alltaf bót meina sinna vegna þess að læknirinn bregst ekki 

við umkvörtunarefninu á viðeigandi hátt eða hreinlega gefur þeim rangar ráðleggingar (Shaw, 

Tansey, Jackson, Hyde og Allan, 2001). Einnig hefur komið í ljós að mat lækna á alvarleika 

vandamálsins og áhrifum þess fyrir einstaklinginn er ekki það sama og mat hans sjálfs. Þannig 

komust Srikrishna, Robinson, Cardozo og Gonzalez (2008) að því að læknar vanmátu lífsgæði 

kvenna með sig á þvag- og kvenlíffærum í flestum þeim þáttum sem metnir voru. En í rannsókn 
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þeirra var verið að bera saman mat kvennanna á eigin lífsgæðum annars vegar og hins vegar 

lögðu læknar samskonar mat á lífsgæði sömu kvenna út frá þar til gerðum lífsgæðakvarða.  

Það er fjölmargt sem hefur áhrif á lífsgæði kvenna með þvagfæravandamál til hins verra en 

hversu mikil áhrifin eru ræðst að mestu af alvarleika vandamála. Mjög margar nefna truflun á 

félagslegri virkni eða flest það sem tengist því að fara út af heimilinu. Á það við um lengri og 

styttri ferðir eins og að fara út að versla, vera úti á meðal fólks, fara í frí eða ferðalög eða yfirleitt 

að vera þar sem þær hugsanlega hafa ekki greiðan aðgang að salerni. Einnig nefna þær áhrif á 

daglegt líf og virkni, afkastageta er minnkuð bæði á vinnustað og heima, þær forðast líkamlega 

áreynslu, þær verða fyrir truflun þegar þær aka bíl, ganga upp og niður stiga og vandamálið hefur 

áhrif á persónulegt hreinlæti og truflar svefn. Þær nefna áhrif á persónuleg sambönd og 

kynlífssambönd, þær óttast að missa þvag þegar þær stunda kynlíf, þeim finnst vandinn trufla 

kynhegðun þeirra og tilhugsunin um kynlíf veldur þeim kvíða. Síðast en ekki síst eru vel þekkt 

áhrif á andlega líðan en þunglyndi og kvíði eru algengir kvillar meðal kvenna sem þjást af 

þvagleka (Lasserre, 2009; Ternent, Vale, Buckley og Glazener, 2009). Eitt af því sem hefur mjög 

truflandi áhrif á kynlíf kvenna með þvagleka er að missa þvag við samfarir. Niðurstöður 

samantektar Serati, Salvatore, Uccella, Nappi og Bolis (2009) leiddi í ljós að 10-27% kvenna 

með þvagleka missir þvag við samfarir en jafnframt er algengt að þær greini ekki frá því. Vandi 

þessara kvenna þarfnast ítarlegrar skoðunar vegna þess að hann hefur afar neikvæð áhrif á kynlíf 

þeirra og mikilvægt er að afla nákvæmra upplýsinga um eðli hans til að greina nákvæmlega 

hverjar eru orsakirnar en í miklum meirihluta tilfella er hægt að ráða bót á honum með 

viðeigandi meðferð. 
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Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um hversu útbreitt heilsufarsvandamál 

þvagleki er til þess að hægt sé að koma betur til móts við þær konur sem þjást af honum því ljóst 

er að með réttri meðferð má bæta lífsgæði þeirra verulega. 

4.2 Lausheldni endaþarms og hægðaleki í kjölfar grindarbotnsáverka 

Vitað er að tengsl eru milli fæðinga og hægðaleka hjá konum og eru alvarlegir 

spangarskaðar og endaþarmsrifur í fæðingum taldin vera helsta orsök lausheldni endaþarms. 

Einnig virðist sjálf meðgangan geta verið áhættuþáttur. 

Þetta er ástand sem veldur mikilli röskun á sálfélagslegri líðan og lífsgæðum kvenna. 

Hægðaleki getur verið geysileg hömlun fyrir þann sem þjáist af honum og er vangreint vandamál 

vegna þeirrar félagslegu stimplunar og skammar sem einstaklingurinn upplifir (Andrews o.fl., 

2006b). 

Hægðaleki er skilgreindur sem ósjálfráður leki á hægðum frá endaþarmi, þunnum eða 

formuðum. Aftur á móti felur lausheldni endaþarms í sér ósjálfráðan leka á lofti frá endaþarmi án 

þess að einstaklingurinn fái við það ráðið, hægðaleki getur einnig verið til staðar en svo þarf þó 

ekki að vera (Lewicky-Gaupp og Fenner, 2008). 

4.2.1 Tíðni hægðaleka og lausheldni endaþarms. 

Tíðnitölur fyrir hægðaleka eru nokkuð mismunandi eftir rannsóknum og má gera ráð fyrir 

því að þær séu ekki alveg marktækar vegna þess hve vandamálið er falið (Andrews o.fl., 2006b). 

Í rannsókn á frumbyrjum reyndist eitt prósent þeirra vera með hægðaleka fyrir þungun sem jókst 

í sjö prósent meðan á meðgöngunni stóð (Chaliha, Sultan, Bland, Monga og Stanton, 2001). 
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Í rannsókn MacArthur o.fl. (2005) á konum í Bretlandi og Nýja Sjálandi sem þau gerðu sex 

árum eftir fæðingu fyrsta barns kom í ljós að 3,6% kvennanna var með hægðaleka en 90% þeirra 

hafði verið einkennalaus fyrir fæðinguna og um það bil fjórðungur þeirra sagði vandamálið vera 

á háu stigi. Rannsókn sem gerð var í Oregon í BNA árið 2002 á tímabilinu þremur til sex 

mánuðum eftir fæðingu sýndi að 29% kvenna sem svöruðu sögðust hafa misst hægðir eða loft 

eftir fæðinguna. Af þeim sögðust 46% hafa misst hægðir og 38% misst loft. Um það bil 46% 

sögðu að lekinn hefði byrjað eftir að þær eignuðust sitt fyrsta barn og fjórar af hverjum tíu 

sögðust missa hægðir eða loft við samfarir (Guise o.fl., 2007).  

Wegenius og Laurin (2003) gerðu rannsókn í Svíþjóð á tíðni hægðaleka hjá konum sem 

höfðu fengið endaþarmsrifur í fæðingu fjórum árum síðar og höfðu annan hóp til samanburðar. 

33% kvennanna sem höfðu fengið endaþarmsrifur sögðust missa loft og 21% sögðust missa 

þunnar hægðir, tíðni í samanburðarhópnum var 15 og 7%. 20 til 57% kvenna sem fá 

endaþarmsrifur í fæðingu glíma við lausheldni eftir að þær hafa verið lagfærðar og saumaðar í 

fyrsta sinn (Sultan og Fernando, 2001). Samkvæmt Kapoor, Thakar og Sultan (2005) er 

heildartíðni hægðaleka meðal  kvenna 5 til 10% og fer hún vaxandi með hærri aldri. Tíðni 

hægðaleka og lausheldni endaþarms er samkvæmt þessu nokkuð há og greinilega hærri í kjölfar 

fæðinga, einkum ef konur hafa fengið endaþarmsrifur. 

4.2.2 Orsakir lausheldni endaþarms í kjölfar fæðinga. 

Orsakir lausheldni endaþarms geta verið nokkrar en oftast má rekja þær til skaða á 

hringvöðvum endaþarms og grindarbotnsvöðvum  eða taugaskaða. 

Helsta ástæða fyrir lausheldni endaþarms eru rifur á hringvöðvum hans sem verða í 

fæðingu (Andrews o.fl., 2006b). Einnig getur skaði á levator ani vöðvanum í fæðingu verið orsök 
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en hann á mikinn þátt í stjórn hægðalosunar og lokunar endaþarms ásamt hringvöðvunum 

(Fernandes-Fraga, Azpiroz og Malagelada, 2002). Þriðja ástæðan, að talið er,  getur síðan verið 

skaði á pudendal tauginni sem ítaugar ytri hringvöðvann en það er vel þekkt að hún skaddist í 

fæðingu. Hringvöðvarnir eru tveir, innri og ytri. Sá inni viðheldur vöðvaspennu í 

endaþarmsopinu en verði röskun á starfsemi hans veldur það ómeðvituðum hægðaleka. Sá ytri 

viðheldur slökun á endaþarminum og dregst saman vegna aukins þrýstings frá kviðarholi, til 

dæmis þegar hægðir koma niður í hann. Röskun á starfsemi hans veldur bráðum hægðaleka og 

bráðri hægðalosunarþörf (O´Herlihy, 2003). 

Eitt af því sem athygli manna hefur beinst að hin síðari ár í sambandi við taugaskaða á 

grindarbotnslíffærum er ósamhverfa í ítaugun pudendal taugar og greina hennar en þetta ástand 

veldur því að starfsemi líffæra sem byggist á stjórnun hennar verður ekki með eðlilegum hætti. 

Wietek, Hinninghofen, Jehle, Enck og Franz (2007) rannsökuðu ítaugun pudendal taugar í ytri 

hringvöðva endaþarms  og komust að því að þessi ósamhverfa getur verið til staðar hjá 

heilbrigðum einstaklingum en þau telja að einkenni, sem eru hægðaleki komi ekki fram hjá þeim 

nema verði áverki í fæðingu. Höfundarnir segjast hafa sýnt fram á það í fyrsta sinn að konur sem 

hafi fengið áverka í fæðingu hafi meiri einkenni vegna ósamhverfu en konur sem ekki hafa fætt. 

Ósamhverfa sé þó ekki endilega afleiðing áverka í fæðingu heldur geti hún verið undirliggjandi 

sem leiðir þá til þess að einkennin verða enn alvarlegri. Einnig ganga þeir út frá því að 

ósamhverfa í ítaugun hringvöðvans sé að stórum hluta orsök hægðaleka. Með þróun í 

greiningartækni á tauga- og vöðvasköðum í grindarbotni hin síðari ár hafa orðið miklar framfarir 

við greiningu á orsökum lausheldni endaþarms. 
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4.2.3 Áhrif lausheldni endaþarms á lífsgæði kvenna. 

Lausheldni endaþarms er afar hvimleitt vandamál sem veldur þeim einstaklingum sem við 

það stríða vanlíðan sem á sér margar birtingarmyndir. Vandamálið er misalvarlegt meðal 

einstaklinga, allt frá því að hafa ekki stjórn á lofti upp í það að missa hægðir reglulega. 

Afleiðingarnar eru í fyrsta lagi minni lífsgæði sem fela í sér marga þætti eins og verri andlega og 

félagslega heilsu og líðan (Crowell o.fl., 2007). Tengsl hafa verið milli lausheldni endaþarms og 

andlegrar vanlíðanar, aukinnar vanheilsu, vanmáttarkenndar og minni heilsutengdra lífsgæða. 

Sálfélagslegar afleiðingar fela meðal annars í sér félagslega einangrun, einstaklingurinn upplifir 

skömm, vandamálið er mikið feimnismál og hann dregur sig í hlé frá vinum og fjölskyldu. Þá 

fylgir einnig fjór- til fimmföld aukning á geðrænum vandamálum, einkum kvíða og þunglyndi, 

miðað við þá sem ekki hafa hægðaleka. Ekki virðist vera beint samhengi milli þess hve oft 

einstaklingurinn missir hægðir og verri sálfélagslegrar líðanar hans, það er að segja kvíði og 

þunglyndi er ekki endilega mest hjá þeim sem hafa hægðaleka á háu stigi (Crowell, o.fl., 2007; 

Miner, 2004). 

Cockell, Oates-Johnson, Gilmour, Vallis og Turnbull (2003) framkvæmdu rannsókn þar 

sem þau skoðuðu lausheldni lofts og hægða í kjölfar fæðingar á lífsgæði kvenna og kom þar 

margt athyglivert í ljós. Lagður var fyrir konurnar listi með fullyrðingum sem þær svöruðu hvort 

ættu við sig og var komið inn á ýmsa þætti tengda líðan og daglegu lífi. Það sem allar konurnar 

áttu sameiginlegt var að þeim fannst þær vera vandræða- og pukurslegar, þeim fannst erfitt að 

ræða um vandamálið og þær fengu lítinn fyrirboða áður en þær misstu hægðir eða loft. Pirringur 

og vonbrigði voru mjög algeng  og þær höfðu áhyggjur af því að þetta vandamál þeirra myndi 

aldrei lagast. Einnig kom fram að þær höfðu meira og minna áhyggjur af hreinlæti sínu; þær 

óttuðust að missa hægðir eða loft og að aðrir myndu finna vonda lykt af þeim, þær sögðust eyða 
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meiri tíma í eigið hreinlæti og algengt var að þær hefðu breytt mataræði sínu til að stjórna 

hægðunum auk þess sem þær forðuðust líkamlega áreynslu og allar skyndilegar hreyfingar. 

Algengt var að þær hefðu dregið sig í hlé frá félagslegum athöfum, sjálfstraustið var lélegt og 

þær forðust kynlíf vegna ótta um að missa hægðir eða loft við samfarir. Auk þess kom fram að 

hluta þeirra fannst læknirinn hafa brugðist þeim, ekki tekið umkvörtunarefni þeirra alvarlega eða 

ekki viðurkennt vandamálið, sem er á svipuðum nótum og kom fram rannsókn Shaw o.fl. (2001) 

á þeim sem leituðu til læknis vegna þvagleka en þar kom fram að sumir læknar brugðust ekki við 

vandamáli skjólstæðinga sinna á viðeigandi hátt.  

Þetta segir mikið um hversu gríðarleg áhrif lausheldni endaþarms hefur á líf kvenna og 

líðan, dregur út afköstum, veldur feimni og skömm, truflar samskipti einstaklingsins við annað 

fólk og leiðir til andlegrar vanlíðanar. 

5 Leiðir til að fyrirbyggja spangaráverka í fæðingu 

Þrátt fyrir góða þekkingu ljósmæðra og meðferð veitta af fagmennsku mun alltaf einhver 

hluti kvenna fá áverka í fæðingum sem ekki grær og jafnar sig fullkomlega á ný. Afleiðingum 

þess hefur þegar verið lýst en er hugsanlega með einhverjum hætti hægt að fækka þessum 

áverkum og takmarka slæmar afleiðingar þeirra? Eitt af grundvallaratriðunum er að vera 

kunnugur helstu áhættuþáttum og þekkja einhverjar leiðir til að draga úr þeim. Að koma í veg 

fyrir að konur fái áverka á fæðingarveg í fæðingum ætti að vera ögrandi viðfangsefni fyrir allar 

ljósmæður. 
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5.1 Rétt greining á endaþarmsrifum 

Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að rifur og áverkar á grindarbotn og 

fæðingarveg séu greindir rétt til þess að hægt sé að veita rétta meðferð. Þannig getur það haft 

úrslitaþýðingu fyrir konur sem fá endaþarmsrifur að þær séu greindar strax og lagfærðar á 

viðeigandi hátt til þess að minnka líkur á hægðaleka sem er þekktur fylgikvilli þeirra. Fynes o.fl. 

(1999) segja að sýnt hafi verið fram á að 42% kvenna hafi einkennalausa veilu í 

endaþarmshringvöðvum eftir fæðingu fyrsta barns sem þróist í hægðaleka eftir seinni fæðingar. 

Samkvæmt Andrews o.fl. (2006a) er það algengara en áður var talið að endaþarmsrifur séu 

vangreindar og telja þau helstu ástæðu þess vera vegna kunnáttuleysis þeirra sem meta 

spangaráverka. Þess vegna sé áríðandi að ljósmæður og læknar fái nákvæma og góða þjálfun í að 

greina endaþarmsrifur. Lykilatriði í greiningu á endaþarmsrifum telja þau vera að gerð sé 

endaþarmsskoðun áður en farið er að sauma því ekki sé alltaf hægt að sjá með berum augum svo 

öruggt sé hvort vöðvinn er heill. Öruggasta leiðin til að greina það segja þau vera að þreifa 

hringvöðvana milli vísifingurs og þumals með vísifingur inni í endaþarmi og þumal ofaná 

vöðvanum. Endaþarmsrifur ætti einungis læknir að sauma, sem hefur fengið sérstaka þjálfun í 

því eða lærlingur undir eftirliti og góð deyfing er nauðsynleg til að slaka á hringvöðvunum svo 

hægt sé að ná slitnum vöðvaþráðunum saman. Vangaveltur hafa verið um hvort einhver 

saumaaðferð sé betri en önnur og eru einkum tvær aðferðir nefndar í því sambandi, “overlap“ og 

“end-to-end“. Sumar rannsóknir hafa bent til þess að endaþarmsrifur grói betur og færri langtíma 

vandamál í kjölfar þeirra séu til staðar ef notuð er “overlap“ aðferð en aðrar rannsóknir hafa ekki 

leitt það í ljós (RCOG, 2007). 
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5.2 Val áhalda í áhaldafæðingum 

Áhaldafæðingar auka hættuna á slæmum grindarbotnsáverkum talsvert og miklu máli 

virðist skipta hvort er um að ræða fæðingu með sogklukku eða fæðingatöngum. Hafa 

fæðingartangir oftar reynst orsaka verri áverka en sogklukka og langtímavandamál eins og 

lausheldni þvags og hægða eru algengari. Í því skyni að takmarka þessa áhættu er mælt með því 

að ef nauðsynlegt reynist að beita áhöldum þá sé sogklukka valin fremur en töng (Fitzpatrick 

o.fl., 2003). Í rannsókn MacArthur o.fl. (2005) var rannsökuð tíðni hægðaleka sex árum eftir 

fæðingu út frá fæðingarmáta. 90% kvennanna var einkennalaus fyrir fyrstu fæðingu en 3,6% 

höfðu hægðaleka sex árum síðar. Viðvarandi hægðaleki var marktækt meiri ef fyrsta fæðing var 

tangarfæðing en fæðing fyrsta barns með keisaraskurði og keisarafæðingar eingöngu reyndust 

ekki hafa marktæk tengsl við hægðaleka. Athygli vekur í þessu tilfelli, með tilliti til þessara 

niðurstaðna að höfundarnir nefna ekki að keisarafæðing sé heppilegri valkostur en tangarfæðing 

ef valið stendur milli þessara tveggja fæðingarmáta. 

5.3 Spangarskurðir 

Spangarskurðir hafa reynst vera einn af stærstu áhættuþáttunum fyrir áverkum á 

grindarbotn. Lagt hefur verið til að þeir séu ekki gerðir í meira en 20-30% fæðinga en sýnt hefur 

verið fram á það að takmörkuð notkun spangarskurða dragi úr áverkum á spöng og endaþarm 

(Fernando, 2007). Mælt er með því að gera frekar skáskurð vegna þess að hann er síður talinn 

valda endaþarmsrifum, þrátt fyrir að blæði yfirleitt meira úr honum. Í rannsókn Andrews o.fl. 

(2006b) kom í ljós að skáskurður reyndist vera sjálfstæður orsakaþáttur fyrir endaþarmsrifum, 

ásamt hárri fæðingarþyngd. Í öllum öðrum tilfellum endaþarmsrifa var um að ræða samspil fleiri 

þátta. Við nánari athugun kom í ljós að fæstir þeirra sem gerðu spangarskurð framkvæmdu hann 
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á réttan hátt. Engin ljósmæðranna í rannsókninni og einungis 22% læknanna gerðu raunverulega 

skáskurð því horn hans var minna en 40° þannig að spangarskurðirnir hefðu frekar átt að flokkast 

sem miðlínuskurðir. Því gleiðara sem hornið var á skurðinum, því minni líkur voru á 

endaþarmsrifu og reyndist sú niðurstaða vera marktæk. Höfundarnir telja að samstillt átak þurfi 

að verða í kennslu og þjálfun í gerð spangarskurða til að hægt sé að meta af meiri nákvæmni 

hverjir eru raunverulegir kostir eða gallar skáskurða.  

Vegna þess hve algengt er að rifni út úr miðlægum spangarskurðum er mælt með því að 

velja frekar hliðlægan en engu að síður er lögð áhersla á að takmarka þá eins og hægt er vegna 

þess að það hefur reynst fækka áverkum á spöng og endaþarm (Fernando, 2007). Séu tíðnitölur 

spangarskurða á LSH bornar saman við tíðnitölur frá öðrum löndum kemur í ljós að hún er með 

því lægsta sem gerist í heiminum eða 8,4%. Af þeim tölum sem hér liggja fyrir er Svíþjóð þar 

næst fyrir ofan með 9,7% og svo Nýja Sjáland með 11% (Graham o.fl., 2005; Margrét I. 

Hallgrímsson og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2004). Miðað við þau tilmæli og ráðleggingar að 

spangarskurðir séu ekki gerðir nema sérstök ástæða þyki til eru ljósmæður og læknar á 

Landspítala Háskólasjúkrahúsi á réttri braut og vonandi hefur sú stefna verið árangursrík við það 

að fækka slæmum áverkum á fæðingarveg. 

5.4 Stýrður rembingur 

Stýrður rembingur byggist á gamalli hefð meðal ljósmæðra og er þekkur víða um heim 

vegna þess að álitið hefur verið að hann flýti fyrir fæðingunni, hins vegar hefur komið í ljós að 

hann getur haft skaðleg áhrif sér á grindarbotn og líffæri hans. Einnig hefur komið í ljós að ekki 

er marktækur munur á heildartímalengd rembings þegar honum er stýrt samanborið við þegar 

það er ekki gert. Vegna þessarar vitneskju er í dag mælt með að konur fylgi ósjálfráðri 



38 

Langtímaafleiðingar grindarbotnsskaða eftir fæðingar 

 

rembingsþörf sinni á öðru stigi fæðingar og ljósmæður hvetji þær og veiti stuðning, frekar en að 

þær stjórni eða reyni að stýra því hvernig konurnar rembast. Þessi stjórnun í fæðingu er af 

sumum talin trufla hið lífeðlisfræðilega ferli fæðingarinnar og vera af þeim sökum óæskileg 

(Roberts og Hanson, 2007;Sampselle, Miller,  Luecha, Fischer og Rosten, 2005). Skoðað hefur 

verið hvernig konur rembast fái þær að fylgja eðlisávísun sinni og í ljós kom að þær rembast 

þrisvar til fimm sinnum í hverjum samdrætti, að meðaltali í fimm sekúndur í senn og draga síðan 

andann nokkrum sinnum milli rembinga. Þær byrja yfirleitt ekki að rembast fyrr en 

samdrátturinn hefur náð nokkrum styrk eða að minnsta kosti 30 mmHg, styrkur hvers rembings 

er breytilegur og þær rembast ekki alltaf í hverjum samdrætti. Stuðningur ljósmæðra á þessu stigi 

felst í því að þær staðfesti að konan sé að gera rétt og hrósi henni. Þær eiga að veita konunni 

upplýsingar um framgang fæðingarinnar og tilfinningu sem hún kann að finna fyrir svo sem 

þrýsting. Ljósmæður þurfa að fá upplýsingar frá konunni um hverju hún finnur fyrir og hvetja 

hana til að hlusta á eigin tilfinningu og þörf og vinna með líkamanum (Roberts, 2002; Sampselle 

o.fl., 2005). 

5.5 Fæðingarstellingar 

Vísbendingar um að samband sé milli fæðingarstellinga og spangarskaða hafa lengi verið 

óskýrar og ráðleggingar einkum falist í því að fæðandi konur taki upplýsta ákvörðun sem að 

mestum hluta byggist á því að þær finni þá stellingu sem þeim finnst þægilegust. En 

umönnunaraðilar í fæðingum hafa haft á litlu að byggja varðandi það hvaða stellingar væru 

heppilegastar til þess að minnka líkur á spangaráverkum (Shorten, Donsante og Shorten, 2002). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna virðast fæðingarstellingar geta skipt máli og sumar aukið 

líkur á alvarlegum spangarsköðum meira en aðrar. Af algengustu fæðingarstellingum hafa 
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standandi staða, sitjandi á hækjum sér, í stoðum og á fæðingarkolli oftast tengst hærri tíðni 

spangar-og endaþarmsrifa (Albers og Borders, 2007; Gottvall o.fl., 2007; Margrét I. 

Hallgrímsson og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2004). Aftur á móti eru mismunandi niðurstöður hvað 

varðar flestar aðrar stellingar og ekki marktækur munur á útkomu þeirra (Margrét I. 

Hallgrímsson og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2004). Kenning er uppi um það að sumar stellingar séu 

þess eðlis að erfitt sé um vik að komast að til að gera spangarskurð sem á óbeinan hátt minnki 

hættuna á alvarlegum spangaráverka (Albers og Borders, 2007). Sú stelling sem hefur reynst 

koma best út í rannsóknum með tilliti til endaþarmsrifa er hliðarlega (Albers og Borders, 2007; 

Gottvall o.fl., 2007; Shorten o.fl., 2002). Í rannsókn Shorten o.fl. (2002) á spangaráverkum út frá 

mismunandi fæðingarstellingum var langhæst hlutfall heillar spangar hjá konum sem fæddu á 

hliðinni og einnig hagstæðasta útkoma spangar að öðru leyti. Hliðarlega er meðal þeirra stellinga 

sem konum virðist líða einna best í og eykur tilfinningu þeirra fyrir því að þær hafi stjórn á 

aðstæðum (Albers og Borders, 2007). Í rannsókn Margrétar I. Hallgrímsson og Ólafar Ástu 

Ólafsdóttur (2004) voru þær konur sem völdu sér fæðingarstellingu sjálfar marktækt oftar með 

heila spöng en þær sem ekki gerðu það. Segja má að það sé einmitt í anda þeirra niðurstaðna, en 

Albers og Borders (2007) mæla með því að konur fái svigrúm og frelsi til þess að fæða í þeirri 

stellingu sem þær óska sér og þeim finnst þægilegust. Samkvæmt niðurstöðum þeirra rannsókna 

sem vitnað er í hér má draga þá ályktun að hliðarlega, ásamt því að hver og ein kona sé hvött til 

að finna þá stellingu sem henni finnst best sé heppilegasta fyrirkomulagið. 

5.6 Örvun á langdregnu öðru stigi fæðingar 

Langt annað stig er einn af áhættuþáttum alvarlegra spangarskaða og er margt sem getur 

spilað þar inn í og verið orsakavaldur. Mælt hefur verið með að ef framgangur er lítill eða enginn 
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á öðru stigi að hríðar séu örvaðar með oxytocini, einkum hjá konum með mænurótardeyfingu. 

Þetta er gert í því skyni að frekar megi komast hjá notkun áhalda í fæðingunni og þeirri auknu 

hættu sem það hefur á grindarbotnsáverkum (Sultan og Fernando, 2001). 

5.7 Heitir bakstrar á spöng  

Heitir bakstrar hafa víða verið notaðir í þeirri trú að þeir minnki áverka á spöng og dragi úr 

óþægindum á seinni hluta annars stigs fæðingar. Líklegur ávinningur af notkun heitra bakstra á 

spöng felst í útvíkkun háræða, aukins blóðflæðis, truflun á flutningi sársukaboða og auknum 

teygjanleika kollagens. Niðurstöður rannsóknar á notkun heitra bakstra á spöng seint á öðru stigi 

sýndu að breyting á fjölda kvenna sem þurfti að sauma eftir fæðingu var ekki marktæk. Hins 

vegar voru marktækt færri konur sem fengu þriðju og fjórðu gráðu rifur og þær höfðu minni 

verki í spöng fyrstu dagana eftir fæðingu. Að þremur mánuðum liðnum voru einnig marktækt 

færri konur sem höfðu þvagleka miðað við samanburðarhópinn sem ekki fékk heita bakstra á 

spöngina (Dahlen o.fl., 2007). Heitir bakstrar eru einföld og fyrirhafnarlítil meðferð sem gaf 

góða raun í þessari rannsókn. Engar vísbendingar komu fram um að þeir hefðu óþægindi eða 

fylgikvilla í för með sér og ætti því að vera óhætt að mæla með notkun þeirra í fæðingum í því 

skyni að minnka hættu á alvarlegum spangarrifum. 

5.8 Fæðing með keisaraskurði 

Umfjöllun um skaða á grindarbotni í fæðingum hefur fengið vaxandi athygli á 

undanförnum árum, bæði meðal fagfólks í fæðingarfræðum og leikmanna. Að einhverju leyti má 

rekja það til þess að valkeisarar standa í auknum mæli til boða sem möguleg forvörn og eru 

álitnir öruggir. Umræða um grindarbotnsáverka hefur ekki alltaf verið á skynsamlegum nótum og 
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stundum tilfinningaþrungin þar sem inn í hana fléttast álitamál eins og heilsuhagfræði og 

hlutverk fagaðila (Dietz og Wilson, 2005). Þeim konum fer sífellt fjölgandi sem óska eftir að 

fæða með keisaraskurði, án þess að fyrir því séu læknisfræðileg rök, þrátt fyrir að um sé að ræða 

stóra aðgerð sem hefur í för með sér marga áhættuþætti. Helstu ástæður sem konur gefa fyrir 

þessari ósk eru að þær vilja fyrirbyggja kvilla sem tengjast grindarbotnslíffærum svo sem sig, 

þvag- og hægðaleka, auk þess sem þær vilja viðhalda kynlífsvirkni sinni. Færri nefna ótta við 

sársuka í fæðingu eða að hafa ekki stjórn á aðstæðum (Bewley og Cockburn, 2002; Herbruck, 

2008). Athygli vekur að 31% kvenkyns fæðingarlækna segist myndu kjósa frekar að fæða með 

valkeisara en um leggöng þó að engar læknisfræðilegar ábendingar væru fyrir hendi vegna ótta 

við að fá grindarbotnsskaða , svo sem þvagleka og endaþarmsáverka (Al-Mufti, McCarthy og 

Fisk, 1997). Af fæðingarlæknum í Englandi og Wales viðurkenna 69% að þeir myndu 

framkvæma keisaraskurð samkvæmt kröfu verðandi mæðra vegna ótta við að verða að öðrum 

kosti lögsóttir (McFarlin, 2004). Aukin vitneskja kvenna um fylgikvilla í kjölfar fæðinga virðist 

vera meginástæða fyrir þessum kröfum þeirra þrátt fyrir að fæðing með valkeisara feli í sér 

fjórfalt meiri hættu á fylgikvillum miðað við fæðingu um fæðingarveg. Í ljósi þessara staðreynda 

er áríðandi að fagfólk í fæðingarfræðum búi yfir kunnáttu til að greina og meðhöndla konur sem 

eru í aukinni áhættu að fá vandamál í kjölfar fæðingar sem og að endurvekja tiltrú kvenna á 

fæðingum um fæðingarveg (Fernando, 2007).  

Keisaraskurður sem framkvæmdur er áður en fæðing hefst hefur reynst hafa verndandi 

áhrif gagnvart skaða á pudendal taugum en ekki nema að hluta til gagnvart 

grindarbotnsvandamálum eða þvagleka. Einn fjórði hluti keisaraskurða er gerður á öðru stigi 

fæðingar en það hefur í för með sér aukna tíðni álagsþvagleka, ofvirkrar blöðru og lausheldni 

endaþarms, miðað við keisara sem er gerður áður en fæðing hefst. Giskað hefur verið á að ef 
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allar konur fæddu með keisara myndi alvarlegum tilfellum þvagleka aðeins fækka um fimm 

prósent. Ekki yrði hægt að koma algerlega í veg fyrir þvagleka því að 10% kvenna sem fæða 

með valkeisara fá þvagleka þrátt fyrir það (Herbruck, 2008). Þess ber þó að geta að lítið er til af 

gögnum sem miðast eingöngu við heilbrigðar frumbyrjur sem komnar eru á tíma og fara í 

valkeisara. Þess vegna eru ekki nægar upplýsingar fyrir hendi til að greina með einhverri vissu 

hver er nákvæmlega ávinningur af valkeisara fyrir heilbrigðar frumbyrjur, með tilliti til útkomu 

grindarbotns (Herbruck, 2008; McFarlin, 2004). 

Rortveit o.fl. (2003) rannsökuðu tengsl milli þvagleka og fæðingarmáta hjá rúmlega 15 

þúsund konum yngri en 65 ára. Tilgangurinn var að bera saman tíðni þvagleka meðal kvenna 

sem höfðu eingöngu farið í keisaraskurð, eingöngu fætt um fæðingarveg og barnlausra kvenna. 

Niðurstöður voru þær að tíðni þvagleka var lægst hjá barnlausu konunum, því næst hjá 

keisarakonunum og hæst hjá þeim sem höfðu fætt um fæðingarveg, tíðni alvarlegs þvagleka var 

einnig hæst í síðastnefnda hópnum. Ekki reyndist vera munur á tíðni eftir því hvort um var að 

ræða val- eða bráðakeisara. Einnig kom í ljós að tegund þvagleka var mismunandi milli hópanna, 

tíðni álagsþvagleka var hæst meðal kvenna sem fæddu um leggöng og lægst hjá þeim barnlausu. 

Meðal keisarakvennanna bar mest á álags- og blönduðum þvagleka. Í elsta aldurshópnum 

reyndist ekki vera marktækur munur á tíðni þvagleka eftir fæðingarmáta þannig að hann virðist 

skipta minna máli eftir tíðahvörf . Höfundarnir draga þá ályktun að það sé ekki einungis 

fæðingarmáti sem skipti máli heldur virðist álagið sem meðgangan veldur á grindarbotn hafa sitt 

að segja. 

Altman, Ekström, Forsgren, Nordenstam og Zetterström (2007) báru saman tíðni þvagleka 

og lausheldni endaþarms 10 árum eftir keisarafæðingu annars vegar og fæðingu um fæðingarveg 

hinsvegar, konurnar í rannsókninni voru á aldrinum 19 til 46 ára. Tíðni álagsþvagleka var 
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marktækt hærri hjá þeim sem fæddu um fæðingarveg samanborið við keisarafæðingar og 

sömuleiðis notkun binda í hreinlætisskyni. Þegar borin voru saman einkenni frá endaþarmi kom í 

ljós að bráð hægðaþörf var marktækt algengari hjá konunum sem fæddu um fæðingarveg en ekki 

reyndist marktækur munur milli hópa á ósjálfráðum leka á lofti og hægðum. Í báðum hópum var 

tíðni alvarlegs þvagleka um 10%, meirihluti þess hóps hafði einnig ósjálfráðan leka á lofti, óháð 

fæðingarmáta. Munur milli hópanna 10 árum  eftir fæðingu var því ekki verulegur nema hvað 

varðaði álagsþvaglekann þar sem keisarakonurnar komu betur út. 

Almennt er talið að keisaraskurðir feli í sér minni áhættu lausheldni endaþarms, þrátt fyrir 

það eru niðurstöður rannsókna mismunandi. Í rannsókn MacLennan o.fl. (2000) reyndist ekki 

vera marktækur munur á tíðni grindarbotnsvandamála eftir fæðingarmáta. Tíðni þvagleka var 

lítilsháttar minni hjá þeim konum sem höfðu fætt með keisaraskurði og einnig tíðni slappleika í 

leggöngum, sigs og blöðruaðgerða. Tíðni lausheldni endaþarms var svipuð eftir fæðingarmáta, 

áhaldafæðingar reyndust hins vegar í öllum tilfellum auka tíðni grindarbotnsvandamála. 

MacArthur o.fl. (2005) rannsökuðu tíðni hægðaleka sex árum eftir fæðingu fyrsta barns. 

Niðurstöður þeirra voru að ekki fundust merki um lægri tíðni hægðaleka meðal kvenna sem 

höfðu fætt með keisaraskurði. Guise o.fl. (2009) báru saman tíðni hægðaleka og fæðingarmáta 

þremur til sex mánuðum eftir fæðingu. Tíðni hægðaleka var marktækt hærri meðal kvenna sem 

fæddu um fæðingarveg en með keisaraskurði, hins vegar var tíðnin svipuð meðal 

keisarakvennanna og þeirra sem fæddu um fæðingarveg og fengu ekki rifur eða áverka í 

fæðingunni. Áhaldafæðingar, spangar- og endaþarmsrifur juku tíðnina verulega. Einnig kom í 

ljós að hærri LÞS en 30, lengri rembingstími en tvær klukkustundir og hægðatregða juku tíðni 

hægðaleka hjá þeim sem fæddu um fæðingarveg en tíðin meðal keisarakvennanna jókst einungis 

ef þær höfðu hægðatregðu. 
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Grindarbotnsáverkar í fæðingum eru ekki uppspuni heldur staðreynd en eins og sakir 

standa er óvíst hvort það að forðast hugsanlega grindarbotnsskaða í fæðingu með því að 

framkvæma valkeisaraskurð sé virði þeirrar áhættu, kostnaðar og fyrirhafnar sem það hefur í för 

með sér. Nauðsynlegt er að uppgötva þær konur sem eru í mestri áhættu að fá grindarbotnsáverka 

í fæðingu til þess að réttlætanlegt sé að gera keisaraskurð í fyrirbyggjandi skyni. Ætti það að vera 

forgangsmál í framtíðarrannsóknum. Með tilviljanakenndu slembiúrtaki sem næði yfir fæðingar 

um leggöng og fyrirfram ákveðna keisara, bæði hjá heilbrigðum konum og konum í áhættu, væri 

í þeim tilgangi hægt að afla þýðingarmikilla upplýsinga fyrir konur og veitendur 

heilbrigðisþjónustu (Dietz og Wilson, 2005). 

6 Samantekt 

Margt getur orðið til þess að valda skaða á grindarbotni kvenna í fæðingum og hefur þetta 

viðfangsefni verið rannsakað talsvert á síðustu þremur áratugum en þó mest á síðasta áratug. 

Með framþróun í myndgreiningartækni sem hefur reynst gagnleg við að greina 

grindarbotnsskaða er orðið mun auðveldara nú en áður að finna út hvers kyns skaða er um að 

ræða. Þannig hafa segulómskoðanir, þrí- og fjórvíddarómskoðanir á grindarbotni haft í för með 

sér miklar framfarir við greiningu á skemmdum í vefjum grindarbotns, til dæmis á 

grindarbotnsvöðvum. 

Þeir vefir grindarbotns sem oftast skaðast í fæðingum þannig að skaðinn gengur ekki 

sjálfkrafa til baka eru pudendal taugin og greinar sem liggja frá henni, grindarbotnsvöðvar sem 

bera að hluta til uppi grindarbotnslíffæri, endaþarmshringvöðvar og bandvefir sem einnig veita 

grindarbotnslíffærum stuðning. Afleiðingarnar eru þær að þessi líffæri síga og hætta á 

vandamálum skapast, svo sem hætta á þvag- og hægðaleka. 
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Vísindamenn á þessu sviði hafa beint sjónum sínum í auknum mæli að rifum í 

endaþarmshringvöðvum og afleiðingum þeirra en þær eru helsta orsök fyrir lausheldni 

endaþarms eða ósjálfráðum leka á lofti eða hægðum.Tíðni þeirra hefur verið álitin vera um eitt til 

fimm prósent en nýlegar rannsóknir benda til þess að í mörgum tilfellum uppgötvist þær ekki í 

fæðingunni sem þýðir að tíðnin er í raun mun hærri en talið hefur verið. Algengt er að ógreindum 

endaþarmsrifum fylgi engin einkenni til að byrja með en þau komi svo fram að einhverjum árum 

liðnum, oft í kjölfar fæðingar. Rannsóknir hafa leitt í ljós að kunnáttu ljósmæðra og lækna í að 

greina endaþarmsrifur er oft áfátt. Mikil áhersla er lögð á að þessar rifur séu greindar rétt til þess 

að hægt sé að veita viðeigandi meðferð strax í upphafi í því skyni að forðast þau 

langtímavandamál sem fylgja. 

Nokkrir orsaka- og áhættuþættir hafa reynst vera fyrir hendi. Þar er bæði um að ræða þætti 

sem eru af manna völdum og einnig þætti sem maðurinn getur litlu um ráðið. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsókna valda þeir þættir sem hægt er að segja að séu af manna völdum meiri 

skaða en þeir sem maðurinn fær ekki stjórnað. Hér er einkum átt við áhaldafæðingar en þegar á 

heildina er litið er hæst tíðni alvarlegra áverka á fæðingarveg í áhaldafæðingum. Þannig hefur 

notkun fæðingartanga reynst auka líkur á endaþarmsrifum verulega, sem og skaða á aðra vefi 

grindarbotnsins og afleiðingarnar í kjölfarið eru oft langvarandi. Enginn fæðingarmáti hefur haft 

verri og algengari langtímaafleiðingar í för með sér. Sogklukkufæðingum fylgir einnig há tíðni 

spangar- og endaþarmsáverka en hún er lægri en í tangarfæðingum. Spangarskurðir auka hættu á 

áverkum á grindarbotn, einkum miðlægir spangarskurðir en mælt er með að gera ekki 

spangarskurð nema nauðsynlegt þyki og gera þá skáskurð en séu þeir rétt gerðir minnkar það 

áhættuna. Stýrður rembingur er á vissan hátt einn þeirra þátta þar sem mannlegur máttur kemur 

við sögu en hann hefur reynst hafa meiri áhættu en ávinning í för með sér því hann er frekar 
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talinn valda skaða en flýta fyrir fæðingunni, eins og tilgangurinn með honum er. Þættir sem 

ráðast ekki af íhlutun manna eru til dæmis frumbyrjufæðingar, há fæðingarþyngd og afbrigðileg 

staða barns í fæðingu. 

Algengustu langtímaafleiðingar spangarskaða eru þvagleki og lausheldni endaþarms. 

Alvarlegir spangarskaðar og endaþarmsrifur eru talin vera helsta orsökin en skaði á 

grindarbotnsvöðvum og taugaskaði er talinn vera það líka.  

Í samburði á konum sem ekki höfðu eignast barn, konum sem höfðu farið í keisaraskurð og 

konum sem höfðu fætt um fæðingarveg kom í ljós að tíðni þvagleka var lægst meðal barnlausu 

kvennanna, þar næst í keisarahópnum og hæst hjá þeim sem höfðu fætt um fæðingarveg. Þá 

skiptir einnig máli fjöldi fæðinga hjá hverri konu en það að hafa fætt eitt barn markar ákveðin 

þáttaskil, tíðni þvagleka eykst síðan lítillega með hverju barni til viðbótar. Einnig virðist skipta 

máli hvort um er að ræða valkeisara eða bráðakeisara en tíðni þvagleka er hærri meðal kvenna 

sem fara í bráðakeisara. 

Þessi vandamál hafa mikil neikvæð áhrif á lífsgæði kvenna, lífsstíl, tilfinningalíf, kynlíf, 

félagslega og líkamlega líðan. Þeim hættir til að einangra sig auk þess sem  skömmustutilfinning 

og kvíði litar allt líf þeirra. Einungis lítill hluti leitar sér aðstoðar hjá heilbrigðisstarfsfólki og 

yfirleitt ekki fyrr en vandamálið er orðið alvarlegt. Rannsóknir sýna einnig að hluta kvenna 

finnst læknar ekki taka umkvörtunarefni þeirra alvarlega eða að þeir viðurkenni ekki vandamálið 

og þær fái þar af leiðandi ekki viðeigandi meðferð. Grundvallaratriði er að konum í þessari 

aðstöðu sé sýndur skilningur því oftast er hægt að ráða bót á vanda þeirra að einhverju leyti en 

það gerist ekki ef heilbrigðisstarfsfólk hefur ekki skilning á vandanum. 

Kostnaður sem grindarbotnsvandamál hafa í för með sér er óþekkt stærð og margt sem 

hefur þar áhrif. Miðað við það að áætlaður heildarkostnaður vegna þvagleka hjá konum 20 ára og 
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eldri á Íslandi var 1 milljarður og 310 milljónir króna á verðlagi síðasta árs má sjá að um er að 

ræða gríðarlega umfangsmikið og kostnaðarsamt heilsufarsvandamál. Er vert að hafa þetta í huga 

nú þegar niðurskurðarhnífurinn er reiddur fastar til höggs en nokkru sinni fyrr. 

En hvað er hægt að gera? Sagt er að til séu ráð við öllu nema ráðaleysinu og það á einnig 

við um grindarbotnsskaða því ljóst að hægt er að fækka þeim að vissu marki þó væntanlega verði 

þeim ekki útrýmt. Sýnt hefur verið fram á að ákveðnar meðferðir geta bæði fækkað 

grindarbotnssköðum og dregið úr alvarleika þeirra. Sumt af því er einfalt og fyrirhafnarlítið í 

framkvæmd og snýst fyrst og fremst um ákveðið verklag eða vinnubrögð. Fæðingarstellingar 

hafa reynst skipta máli og er hliðarlega meðal þeirra stellinga sem konum virðist líða einna best í 

og eykur hún tilfinningu þeirra fyrir því að þær hafi stjórn á aðstæðum. Annars er mælt með því 

að konur fæði í þeirri stellingu sem þeim þykir þægilegust. Stýrður rembingur hefur ekki reynst 

af hinu góða þrátt fyrir að hafa verið tíðkaður til langs tíma og tímabært er orðið að endurskoða 

þau vinnubrögð. Heitir bakstrar á spöng er mild aðferð sem hefur reynst vel og ekkert sem bendir 

til hún geri ógagn. Þetta eru allt einfaldir hlutir en hafa reynst gagnlegir og ljósmæður ættu að 

geta tileinkað sér ef vilji er fyrir hendi. 

Stöðugt fjölgar þeim konum sem óska eftir því að fæða með keisaraskurði án 

læknisfræðilegrar ástæðu en helstu rök þeirra eru ótti við grindarbotnsskaða. Samkvæmt þeim 

rannsóknum sem þetta verkefni er byggt á kemur í ljós að konur sem fæða með keisara eru ekki 

lausar við einkenni frá grindarbotni. Þó eru ákveðin einkenni sem eru fátíðari hjá þeim sem fara í 

valkeisara en á hitt ber þó að líta að keisaraskurði fylgir einnig áhætta, enda stór aðgerð. 

Fræðimenn á þessu sviði eru sammála um að frekari rannsókna sé þörf á áhrifum fæðinga um 

fæðingarveg á grindarbotn, til þess að mögulegt sé að veita þeim konum sem óska eftir 

keisaraskurði upplýsingar sem byggðar eru á gagnreyndri þekkingu. 
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Margt væri fróðlegt að skoða nánar í sambandi við grindarbotnsskaða og útkomu 

grindarbotns í fæðingu, meðal annars hver er útkoma móður (og barns) í tangarfæðingum, borið 

saman við keisarafæðingar. Heilsufar kvenna sem hafa fengið endaþarmsrifur, fætt með aðstoð 

sogklukku eða tanga, þegar meira en ár er liðið frá fæðingu og hvort ljósmæður reyni markvisst 

að koma í veg fyrir að konur rifni í fæðingu og þá með hvaða hætti. Einnig væri áhugavert að 

skoða hvernig íslenskar ljósmæður vilja takast á við kröfur kvenna sem vilja fæða með keisara án 

læknisfræðilegrar ástæðu. 

Að lokum verður að minnast á hversu mikilvægt það er, að ljósmæður þekki og hafi í huga 

hversu hörmulegar afleiðingar grindarbotnsskaðar geta haft fyrir konur og geri allt sem í þeirra 

valdi stendur til að koma í veg fyrir þá. Enda eru ljósmæður í lykilaðstöðu til að taka þessi mál í 

sínar hendur og ber skylda til að láta sig þau varða þar sem hagsmunir skjólstæðinga þeirra eru í 

húfi. 
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