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ÁGRIP 

 

Inngangur: Þvagleki er algengt vandamál hjá konum og talið er að 12 -55% kvenna 

finni fyrir þvagleka einhvern tímann á ævinni. Það er því mikilvægt að finna 

árangursríka meðferð við honum. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna gagnsemi og árangur 

grindarbotnsþjálfunar með og án raförvunar sem meðferð við áreynsluþvagleka hjá 

konum.   

Efniviður og aðferðir: Þátttakendur voru þægindaúrtak 24 kenna á aldrinum 27-73 

ára sem greindar höfðu verið með áreynsluþvagleka.  Útilokaðar voru barnshafandi 

og konur með bráðaþvagleka. Þátttakendum var skipt í tvo hópa með slembivali, 

hópur 1 stundaði hefðbundna grindarbotnsþjálfun en hópur 2 notaði raförvun að auki. 

Mat og mælingar: Styrkur og úthald grindarbotnsvöðva var metinn á Oxford kvarða 

með þreifingu og vöðvarafriti (Myomed 930 Enraf Nonius), sem sýnir hámarks-, 

lágmarks-, heildar-, og meðalspennu í samdrætti og hvíld. Konurnar svöruðu 

spurningalista ICSsf fyrir og eftir meðferð um magn og gerð þvaglekans, áhrif á 

lífsgæði, félagslíf og kynlíf. Þær mátu einnig þvaglekann á VAS  kvarða fyrir og eftir 

meðferð. 

Meðferð: Konur í báðum hópum gerðu grindarbotnsæfingar 2svar á dag, spenntu í 7 

sekúndur með 7 sekúndna hléi á milli í alls 15 mín. Konur í hópi 2 notuðu auk þess 

rofna raförvun á grindarbotnsvöðva um leggöng samtímis æfingunum.  

Niðurstöður:  Ekki var lýðfræðilegur munur á hópunum í upphafi meðferðar að aldri 

undanskildum en þá voru konur í hópi 2 marktækt yngri.  Eftir meðferð höfðu báðir 

hópar marktækt aukið styrk í grindarbotnsvöðvum (p=0,007; p=0,005) og höfðu 

marktækt minni þvagleka (p=0,008). Hópur 2 hafði auk þess marktækt lægri 
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lágmarks spennu (slökun) (p=0,013) á EMG. Munur á árangri milli hópanna var 

hvergi marktækur.  Hjá 70% kvennanna var þvaglekinn minni eða horfinn. 

Ályktun: Grindarbotnsþjálfun er árangursrík við áreynsluþvagleka bæði með og án 

raförvunar. Ekki sást munur milli meðferðarhópa hvað varðar árangur og virðist 

raförvun til viðbótar grindabotnsþjálfun ekki bæta árangur meðferðar hjá konum með 

áreynsluþvagleka. Raförvunarhópurinn náði hins vegar betri slökun í 

grindarbotnsvöðvum eftir meðferð. Raförvun gæti því verið heppilegur kostur í 

meðferð vandamála þar sem yfirspenna er í grindarbotni t.d. við lélega 

blöðrutæmingu (dysfunctional voiding). Sterk fylgni áreynsluþvagleka við ósérhæfða 

verki frá mjóbaki og spjaldliðum gerir það að verkum að við meðferð vandamálsins 

er mikilvægt að líta til fleiri þátta en grindarbotnsvöðva eingöngu. 
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ABSTRACT 

 

Background: The prevalence of stress urinary incontinence among women is high: 

12-55% of women suffer from this condition at some time during their lifetime. 

Purpose: To compare the effectiveness of pelvic floor muscle training with or 

without functional electrical stimulation in treatment of women with stress urinary 

incontinence. 

Material and Methods: The participants were a convenience sample of 24 women, 

27-73 years of age, diagnosed with stress urinary incontinence who were referred  to 

physical therapy at Landspitali University Hospital. Exclusion criteria were 

pregnancy and urge urinary incontinence.  The participants were randomly divided 

into two groups. In group 1 the women trained the pelvic floor muscles with 

traditional exercises, while the other group used electrical stimulation in addition to 

traditional exercises. 

The strength and endurance of the pelvic floor muscles were evaluated by using the 

Oxford scale with two-digit vaginal palpation and by electromyogram, (EMG) 

(Myomed 930, Enraf Nonius). The EMG shows maximal, minimal, total and mean 

values during contraction and relaxation. A questionnaire (ICS sf) was used before 

and after treatment to evaluate the quantity and type of urinary incontinence and the 

effect on quality of life, social life and sex life. They were also asked to evaluate 

their symptoms using VAS scale before and after treatment. 

Treatment: Women in both groups did pelvic floor exercises twice a day, 7 s 

contraction / 7 s relaxation for 15 min. Women in group 2 used intermittent 

functional electrical stimulation with surface vaginal electrodes together with the 

exercises. 
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Results: There were no demographic differences between the groups except in age; 

the women in group 2 were significantly younger. After treatment there was a 

significant difference in both groups in pelvic floor muscle strength (p=0.007; 

p=0.005). There was no significant difference between the groups, except that 

women in the electrical stimulation group had significantly lower minimal values of 

relaxation (p=0.013) on EMG. After treatment, 70% of the women had reduced or no 

stress urinary incontinence.  The treatment had no influence on social life, sex life or 

quality of life. 

Conclusion: Pelvic floor muscle training with or without electrical stimulation is an 

effective method to treat stress urinary incontinence, but the electrical stimulation 

gave no additional efffect on the pelvic floor muscle strength or symtoms. The 

women in the stimulation group had a significantly lower relaxation threshold. 

Electrical stimulation could thus be considered as a treatment for dysfunctional 

voiding and other symptoms caused by hypertensive pelvic floor muscles. There is a 

high correlation between stress urinary incontinence and unspecific lower-back and 

pelvic pain, and treating one problem often cures the other. In treating stress urinary 

incontinence it is therefore necessary to consider various other aspects, and not the 

pelvic floor muscles alone. 
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SKAMMSTAFANIR 

 

EMG:  Electromyogram 

ICS:  International Continence Society 

VAS:  Visual analogue scale 

BMI:  Body max index 

TVT:  Tension free vaginal tape 

TOT:  Transobturator tape 
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I. INNGANGUR 

 

Göngudeild sjúkraþjálfara fyrir sjúklinga með vandamál frá blöðru og grindarbotni 

var sett á stofn á Þvagfærarannsóknardeild 11A á Landspítala-háskólasjúkrahúsi, 

LSH við Hringbraut í október 2003. Meðferðin sem þar er m.a. veitt við þvagleka er 

samkvæmt erlendri fyrirmynd, grindarbotnsþjálfun með raförvun með 

yfirborðselektróðu í leggöngum eða án raförvunar.  Meðferðin virðist gefast vel en 

þó misvel fyrir einstaklinga með áreynsluþvagleka.  

Samanburður á rannsóknum á meðferð við þvagleka er oft ekki raunhæfur vegna 

mismunandi rannsóknaraðferða, gagnasöfnunar, staðsetningar og stærðar elektróðu í 

leggöngum eða á spöng, tegundar, magns og tíðni rafstraums (1-5)  

Berghmans og félagar (1998) birtu kerfisbundið yfirlit á rannsóknum á áhrifum 

grindarbotnsþjálfunar við áreynsluþvagleka þar sem notað var slembival á úrtaki. 

Aðeins 11 af 24 rannsóknum sem metnar voru uppfylltu gæðakröfur. Í þeim komu 

fram sterkar vísbendingar um að grindarbotnsæfingar séu áhrifaríkar til að minnka 

einkenni áreynsluþvagleka. Grindarbotnsþjálfun með mikilli ákefð virtist ekki 

áhrifaríkari en þjálfun með lítilli ákefð og þjálfun með endurgjöf (biofeedback)  hafði 

marktæk áhrif en var þó ekki áhrifaríkari en grindarbotnsþjálfun eingöngu (2,3,6). 

 Lítið samræmi var í rannsóknum á raförvun en þegar niðurstöður þeirra rannsókna 

voru bornar saman komu fram sterkar vísbendingar um að raförvun væri áhrifaríkari 

en sýndar (sham) örvun. Takmarkaðar vísbendingar voru um marktækan mun á 

raförvun og hefðbundinni grindarbotnsþjálfun. Ekki tókst að sýna fram á gildi 

grindarbotnsæfinga sem forvörn fyrir áreynsluþvagleka. Ályktun höfunda var sú að 

þörf væri á fleiri hágæða rannsóknum til að meta áhrif sjúkraþjálfunaraðferða á 

áreynsluþvagleka (2).   
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Hay-Smith og félagar (2006) gerðu kerfisbundið yfirlit á gagnsemi 

grindarbotnsþjálfunar. Grindarbotnsþjálfun var borin saman við enga meðferð eða 

óvirkar (passífar) meðferðaraðferðir (sýndarraförvun). Af 13 gjaldgengum 

slembivalsrannsóknum voru aðeins 6 rannsóknir sem reyndust tölfræðilega 

sambærilegar og voru notaðar í yfirlitið. Tölfræðileg misleitni, mismunandi 

þjálfunaraðferðir og árangursmælingar torvelduðu samanburð og túlkun niðurstaðna. 

Niðurstaðan leiddi í ljós sterkar vísbendingar um að grindarbotnsþjálfun væri það 

áhrifarík að hún ætti að vera fyrsti kostur við meðferð á áreynsluþvagleka. Margt 

benti til að bestum árangri næðu konur á aldrinum 40-50 ára sem stunduðu reglulega 

grindarbotnsþjálfun undir leiðsögn í a.m.k. 3 mánuði (7). 

Flestar rannsóknir á meðferð við þvagleka kanna áhrif raförvunar án viljabundins 

samdráttar í grindarbotnsvöðvunum en fáar bera saman raförvun með viljastýrðum 

grindarbotnsæfingum og hefðbundna grindarbotnsþjálfun (2). Því vaknaði áhugi á að 

kanna nánar hvort raförvun ásamt viljastýrðum samdrætti í grindarbotnsvöðvum 

skilaði betri árangri hjá sjúklingum með áreynsluþvagleka. 

 

1.1. Þvagleki 

 

Þvagleki er skilgreindur sem kvörtun um óviljastýrð þvaglát eða þvagleka. Honum 

hefur verið skipt í nokkra undirflokka eftir einkennum og tíðni. Algengustu tegundir 

þvagleka eru áreynsluþvagleki, bráðaþvagleki og blandleki. 

Samkvæmt skilgreiningum “International Continence Society” (ICS) á þvagleka er 

áreynsluþvagleki ósjálfráð þvaglát við áreynslu, hósta eða hnerra, bráðaþvagleki er 

kvörtun um óviljastýrð þvaglát í tengslum við bráða þvaglátsþörf en blandleki er 

kvörtun um óviljastýrð þvaglát í tengslum við bráða þvaglátsþörf og einnig við hvers 
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konar áreynslu, hósta og hnerra (8).  Blandleki hefur því bæði einkenni 

áreynsluþvagleka og bráðaþvagleka og nafn hans dregið af því. 

 Það sem gerir það að verkum að hægt er að halda í sér þvagi við áreynslu er samspil 

margra þátta. Hægt er að skipta þessum þáttum í 2 flokka, þættir sem stuðla að 

utankomandi stuðningi við þvagrás annars vegar og lokunarkerfi hringvöðva 

þvagrásar hins vegar. Þeir þættir sem stuðla að stuðningi við þvagrás eru í fyrsta lagi 

líffærafræðilegir þættir sem eru endopelvic bandvefsþekja og bandvefur um þvagrás. 

Í öðru lagi eru það grindarbotnsvöðvarnir (m. levator ani). Vöðvaþræðir 

grindarbotnsvöðva samanstanda fyrst og fremst af týpu 1 vöðvaþráðum sem dragast 

hægt saman og hafa mikið úthald og eru því í stöðugri spennu. Að lokum er til staðar 

stjórnkerfi sem samanstendur af Pudendal taug sem ítaugar grindarbotnsvöðva, og 

viðbragðavirkni milli blöðruvöðvans (detrusors) og grindarbotnsvöðva (7,9).    

 Lokunarkerfi hringvöðva þvagrásar samanstendur af innri vöðvum þvagrásar 

(internal urethral spinchter) og ytri vöðvum þvagrásar (external urethral spinchter).  

Allir þessir þættir stuðla að lokunargetu þvagrásar. Orsakir áreynsluþvagleka geta því 

legið í  vanstarfsemi í báðum þessum kerfum þ.e. í stuðningskerfi þvagrásar frá 

grindarbotnsvöðvum og bandvefsbreiðum annars vegar og frá lokunarvöðvum 

þvagrásar hinsvegar. Þetta leiðir til þess að þvagrásin lokast ekki við álag og 

áreynsluþvagleki á sér stað (7,9).   

Stjórnunarkefi þvagláta er því flókið samspil margra þátta sem hvert um sig og 

saman vinna að þvagheldni. 
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1.2. Algengi áreynsluþvagleka 

 

Í þessari ritgerð er áherslan lögð á umfjöllun um áreynsluþvagleka hjá konum.  

Þvagleki er algengt heilbrigðisvandamál hjá konum og algengið er á bilinu 3-55% 

fyrir konur á aldrinum 17-79 ára. Þessi breytileiki í algengi stafar m.a. af því hvernig 

lekinn er skilgreindur og aldri úrtaksins.  Algengið vex með auknum aldri og talið er 

að 17-55% eldri kvenna hafi fundið fyrir þvagleka einhvern tímann á ævinni en 12-

42% yngri kvenna (10). 

Áreynsluþvagleki er algengasta form þvagleka og er talið að um 50% kvenna með 

þvagleka hafi hann. Ef með er talinn blandleki þar sem einkennin benda  bæði til 

áreynsluþvagleka og bráðaþvagleka má áætla að 82-86% kvenna með þvagleka hafi 

áreynsluþvagleka (11). Hann er mun algengari hjá konum en körlum eða 1 karl á 

móti 3 konum. Talið er að algengi áreynsluþvagleka sé á bilinu 4-35% (12). Hann 

hrjáir konur á öllum aldri og í öllum menningarsamfélögum (12-14). Ástæður þessa 

mikla breytileika í algengi eru meðal annarra mismunandi skilgreiningar á 

áreynsluþvagleka, breytileg úrtök, rannsóknarsnið og mælingaraðferðir.  

 Í íslenskri rannsókn Guðmundar Geirssonar og félaga (2002) á tíðni þvagleka meðal 

10.000 íslenskra kvenna kom í ljós að 38,4% höfðu fundið fyrir þvagleka og þar af 

18.7% tvisvar til þrisvar í viku eða oftar. Samkvæmt þessu er tíðni þvagleka hjá 

íslenskum konum því mjög há, hærri en mælist i flestum erlendum rannsóknum (15). 

Önnur íslensk rannsókn meðal stúlkna í íslenskum framhaldsskólum leiddi í ljós að 

þriðjungur stúlknanna hafði fundið fyrir þvagleka, þar af 11% sem misstu þvag 

tvisvar eða oftar í viku (16). 
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Það má því áætla að allt að fjórða hver kona finni fyrir þvagleka einhvern tímann á 

ævinni. Af ofantöldu er ljóst að áreynsluþvagleki er algengt vandamál og því 

mikilvægt að finna árangursríka og markvissa meðferð við honum. 

 

1.3. Áhættuþættir áreynsluþvagleka 

 

Áhættuþættir áreynsluþvagleka eru margir og áhrif vandamálsins á félagslega virkni 

og lífsgæði eru umtalsverð (10,17,18). Þrátt fyrir að takist hafi að sýna fram á fylgni 

milli áreynsluþvagleka og ýmissa áhættuþátta er mörgum spurningum enn ósvarað. 

Þeir þættir sem mest hafa verið skoðaðir eru: þættir tengdir meðgöngu og fæðingu 

(19-21), legnámi (22,23), aldri (24) og offitu (25,26).  

 

1.3.1. Meðganga og fæðing sem áhættuþættir áreynsluþvagleka 

 

Í stórri rannsókn Wesnes og félaga (2007) á algengi þvagleka á 30. viku meðgöngu 

kom í ljós að 58% kvenna fundu fyrir þvagleka (26% fyrir meðgöngu, 15% hjá 

frumbyrjum og 42% hjá fjölbyrjum). Þar af voru 31% með áreynsluþvagleka (27). 

Margt bendir til að meðgangan ein og sér auki líkur á að fá áreynsluþvagleka og 

þættir tengdir fæðingum auka enn á þessar líkur (28).  

Á meðgöngu eiga sér stað miklar lífeðlisfræðilegar breytingar. Aukið blóðflæði 

verður til legs og nýrna auk þess sem legið stækkar vegna stækkunar fósturs. 

Líkamsþyngd konunnar eykst, breytingar verða á líkamsstöðu og tilfærsla á 

þyngdarpunkti líkamans. Miklar breytingar verða á hormónabúskap líkamans. 

Meðgönguhormónin progesteron og relaxín skipta mestu máli varðandi stoðkerfi og 

slétta vöðva. Prógesterón veldur minnkaðri spennu (tónus) í sléttum vöðvum 
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líkamans. Sléttir vöðvar þvagrásar eru þar engin undantekning. Það veldur því einnig 

að aukin vatnsupptaka verður úr ristli sem eykur líkur á hægðatregðu en hún er 

áhættuþáttur fyrir áreynsluþvagleka. Relaxín hormónið hefur þau áhrif að nýmyndun 

kollagens eykst en kollagen er í öllum bandvef líkamans m.a. í vöðvum, liðböndum 

og leghálsi. Þetta nýja kollagen hefur meira vatnsinnihald og er bæði eftirgefanlegra 

og mýkra en það sem fyrir er. Relaxín veldur einnig slökun í grindarbotnsvöðvum. 

Staða þvagblöðrunnar breytist þegar hið stækkandi leg þrýstir henni upp í 

kviðarholið þannig að hornið milli þvagrásar og blöðru (urethro vesical hornið) 

minnkar og þrýstingur í kviðarholi eykst. Við þetta eykst einnig hreyfanleiki 

þvagrásar (29). Þetta verður til þess að lakari stuðningur verður við grindarholslíffæri 

þ.e. leg, þvagblöðru og endaþarm. Allir þessir þættir auka líkur á áreynsluþvagleka 

(19,30). Yfirleitt ganga einkennin tilbaka skömmu eftir fæðinguna (31).  

Fæðing um leggöng leiðir oft til áverka á grindarbotnsvöðva þ.e. á levator ani 

vöðvann. Á 2. stigi fæðingar gengur höfuð barnsins um fæðingarútgang og veldur 

þrýstingi og togi á vöðva og bandvef í grindarbotni. Stundum rifna þessir vefir og 

áverki verður á taugar. Allir þessir þættir stuðla að minnkuðum styrk 

grindarbotnsvöðva sem síðan leiðir til þess að minni stuðningur verður við þvagrás 

og blöðruháls (32-34) og meiri hreyfanleiki á blöðruhálsi við rembing (35,36). Rof á 

hringvöðva endaþarms í fæðingu þ.e. að fá 3. eða 4. gráðu spangarrifu (þar sem rifan 

nær út í endaþarm) virðist ekki einungis auka líkur á hægðaleka heldur einnig á 

áreynsluþvagleka (37-41). Þeir þættir í fæðingu sem auka líkur á 3. gráðu spangarrifu 

eru: inngrip í fæðingu með töng, fæðingarþyngd barns meiri en 4 kg, hnakkastaða 

(occipito posterior staða) barns í fæðingarvegi og langt 2. stig fæðingar. 

Vöðvarafritsrannsóknir (EMG) benda til að í fæðingu verði eyðilegging á taugum 

(denervation) og eftir fæðingu er aukin trefjaþéttni (fiber density) í grindarbotni og 
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því minna hlutfall vöðvafrumna (31). Það verður einnig afmýlelisering á taugum 

og/eða rof á taugasímum í grindarbotni. Þetta veldur aftaugun grindarbotnsvöðva 

sem gerir það að verkum að þeir rýrna og styrkur þeirra minnkar. Þetta getur m.a. 

orsakað áreynsluþvagleka, hægðaleka, sig á grindarholslíffærum og vandamál við 

hægðalosun. Með auknum fjölda fæðinga verða söfnunaráhrif þ.e.a.s. það bætist við 

áverkana með hverri fæðingu (41). Yfirleitt gengur áreynsluþvagleki til baka fáeinum 

vikum eftir fæðingu en hjá sumum konum verður ástandið varanlegt (31,41). Meiri 

líkur eru á að áreynsluþvagleki verði viðvarandi ef hann er til staðar á 1. meðgöngu 

og 6 vikum eftir fæðingu. Ef áreynsluþvaglekinn er enn fyrir hendi 3 mánuðum eftir 

fæðinguna aukast þessar líkur enn frekar (10). 

Vísbendingar eru um að meiri líkur séu á áreynsluþvagleka eftir fæðingu um leggöng 

heldur en þegar um keisaraskurð er að ræða (42,43). Þó virðist skipta máli hvort um 

er að ræða val- eða bráðakeisaraskurð. Þær konur sem fara í bráðakeisaraskurð 

virðast vera í meiri hættu á að fá þvagleka heldur en þær sem fara í valkeisaraskurð 

(41,44). Keisaraskurður sem gerður er seint á 1. stigi fæðingar getur ekki komið í veg 

fyrir áverka á taugar grindarhols eða á grindarbotninn. Áverki getur orðið strax á 1. 

stigi vegna þrýstings frá höfði barnsins og stórt barn og inngrip í fæðingu með töng 

auka á líkurnar á áverka (41). Rannsókn Eftekhar og félaga (2006) staðfestir þetta. 

Líkur á áreynsluþvagleka eru því þær sömu hjá konum sem fæða um leggöng og 

þeim sem fara í bráðakeisaraskurð eftir að fæðing er komin vel á veg (45). Önnur 

rannsókn sýndi fram á meiri líkur á áreynsluþvagleka hjá konum sem fæddu um 

leggöng 3 mán. og 1 ári eftir fæðingu heldur en þeim sem fóru í keisaraskurð en ekki 

var  gerður  greinarmunur á valkeisaraskurði og bráðakeisaraskurði. Þegar litið var á 

bráðaleka voru líkurnar þær sömu í báðum hópum (46). Nokkrar rannsóknir hafa sýnt 

fram á minni líkur á að konur hafi þvagleka 6 árum eftir fæðingu ef þær höfðu farið í 
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keisaraskurð eingöngu heldur en eftir fæðingar um leggöng. Keisarakonurnar virtust 

þó einnig þróa með sér leka en það voru minni líkur á því (10,40,47).   

 Á seinni tímum hefur farið í vöxt að konur séu að fæða fyrsta barn sitt komnar á 

fertugs- eða jafnvel fimmtugsaldur. Frumbyrjur 40 ára eða eldri eru í meiri hættu á að 

fá áreynsluþvagleka eftir meðgöngu og fæðingu, þrátt fyrir að fæðingar hjá eldri 

frumbyrjum taki styttri tíma og börn þeirra séu marktækt minni. Af því má álykta að 

þær fái minni og jafnvel færri áverka á grindarbotninn í fæðingunni. Það eru því ekki 

þættir sem tengjast fæðingunni sem úrskýra þennan mun á eldri og yngri frumbyrjun 

heldur verður að horfa á aðra þætti t.d. aldur eða meðgöngu sem áhættuþætti  (48). Í 

rannsókn Allens (1990) kom í ljós að fæðing um leggöng hefur umtalsverð áhrif á 

styrk grindarbotnsvöðva. Einnig orsakar hún hlutskaða á taugar í 80% tilfella.  Konur 

sem höfðu gengið í gegnum langt 2. stig í fæðingunni virtust verða fyrir mestum 

skaða (49). 

Ekki er vitað með vissu hvort inngrip í fæðingu með sogklukku eða töng hafi áhrif á 

hvort konur fái áreynsluþvagleka. Niðurstöður benda til að inngrip í fæðingu með 

töng auki líkur á hægðaleka en ekki áreynsluþvagleka (47). Önnur rannsókn sýndi 

fram á hið gagnstæða  (50). 

Átján árum eftir fæðinguna virðist þvagleki  hjá konum sem höfðu fætt um leggöng 

ekki vera algengari en hjá konum sem höfðu farið í keisaraskurð (51). Það má því 

leiða líkum að því að áreynsluþvagleki sé algengari stuttu eftir fæðingu hjá konum 

sem fæða um leggöng en þeim sem fara í keisaraskurð en með tímanum eyðist þessi 

munur út. Aukinn fjöldi fæðinga er líka áhættuþáttur fyrir áreynsluþvagleka (10). 

Algengi þvagleka eftir tíðahvörf hjá nunnum var kannað og kom í ljós að það var 

sambærilegt við algengi hjá öðrum konum eftir tíðahvörf (52). Þetta sýnir að e.t.v. 

eru meðganga og fæðing stærstu áhættuþættirnir fyrir þvagleka hjá konum á 
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barneignaaldri. Eftir tíðahvörf eru aðrir áhættuþættir t.d. aldur og heilsufar.  Einnig 

verður að taka með í reikninginn að nunnur búa í klaustri þar sem þær hreyfa sig ef 

til vill lítið og þær stunda ekki kynlíf.  Grindarbotnsörvun er því frekar lítil. 

 

1.3.2. Legnám sem áhættuþáttur áreynsluþvagleka 

 

Legnám getur orsakað áverka á sacral taugar með seinkaða taugaleiðni og 

vanstarfsemi stoðkerfis í grindarholi sem afleiðingu (22). Þessir þættir leiða til aukins 

hreyfanleika blöðruháls og vanstarfsemi í lokunargetu þvagrásar (23). Einnig breytist 

líffræðileg afstaða grindarholslíffæra sem hefur áhrif á starfsemi grindarbotnsvöðva 

(53). Áreynsluþvagleki kemur þó oft ekki í ljós fyrr en 6-12 mánuðum eftir aðgerð. 

Áhættan eykst með aldrinum og talið er að hjá 60 ára og eldri sé áhættan á þvagleka 

(þ.e. bæði áreynslu- og bráðaleka) 60% meiri en hjá þeim sem eru yngri en 60 ára 

(54). Ástæður fyrir þessu geta verið að bráðaþvagleki er algengari hjá eldri konum á 

meðan áreynsluþvagleki er algengari hjá þeim yngri. Áhrif legnáms eru því 

mismunandi eftir aldri. Ekki virðist skipta máli hvort um opna aðgerð er að ræða eða 

aðgerð um leggöng (10). Þessar niðurstöður sýna að mikilvægt er að fræða konur 

sem fara í legnám um þessar afleiðingar aðgerðarinnar. Þriggja ára framskyggn 

rannsókn Gustavssons og félaga (2006) sýndi að bæði áreynsluþvagleki og bráðaleki 

voru marktækt minni þegar liðin voru 3 ár frá legnámi en fyrir aðgerð (55). Það má 

því velta fyrir sér hvort þvagleki eftir legnám sé tímabundið vandamál sem jafnvel 

hverfi með aldrinum. 
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1.3.3. Aldur sem áhættuþáttur áreynsluþvagleka 

 

Hækkandi aldur er talinn áhættuþáttur fyrir þvagleka (56). Þetta virðist þó ekki gilda 

fyrir allar gerðir þvagleka.  Á meðan algengi bráðaþvagleka eykst með aldrinum 

virðist algengi áreynsluþvagleka standa í stað (10). Ekki er að fullu þekkt hvaða 

aldurstengdu breytur valda auknu algengi áreynsluþvagleka Áhrifavaldar eru taldir 

vera minnkuð vöðvaspenna í grindarbotnsvöðvum, langtímaáhrif taugaskaða frá fyrri 

fæðingum og breytingar á hormónabúskap líkamans, þá sérstaklega minnkun á 

estrogeni (12). Sýnt hefur verið fram á aldurstengdar breytingar sem verða í 

grindarbotnsvöðvum. Einnig verður lækkun á þrýstingi í þvagrás með aldrinum (9). 

Þrýstingsmunur í blöðru og í þvagrás verður því meiri og þarf því sennilega betri 

vöðvastyrk í grindarbotnsvöðvum hjá eldri konum til að koma í veg fyrir þvagleka.  

 

1.3.4. Áhættuþættir tengdir lífsstíl, þ.e, offita, reykingar og hreyfing. 

 

 Hættan á áreynsluþvagleka eykst í réttu hlutfalli við aukinn líkamsþyngdarstuðul 

(BMI) (25). Offita er fjölkerfa sjúkdómur sem hefur áhrif á mörg líffæri og 

líffærakerfi og getur því bæði beint og óbeint stuðlað að áreynsluþvagleka. Erfitt er 

því að rannsaka offitu sem eina og sér sem áhættuþátt. Þó hefur komið í ljós að 

áreynsluþvagleki verður minni eða jafnvel hverfur eftir verulegt þyngdartap kvenna 

sem þjást af alvarlegri offitu (57). Konur í mikilli yfirþyngd hafa háan 

kviðarholsþrýsting og þar af leiðandi háan þrýsting í blöðrunni. Langvarandi 

yfirþrýstingur í kviðarholi veldur auknu álagi á grindarbotn sem stuðlar að 

áreynsluþvagleka (26). 

Árangur grindarbotnsþjálfunar er yfirleitt minni hjá þessum hópi kvenna en hjá þeim 
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sem eru í kjörþyngd. Hinsvegar er árangur skurðaðgerða við áreynsluþvagleka sá 

sami þrátt fyrir að oft verði tæknilegir örðugleikar við framkvæmd aðgerða á þessum 

konum (57). Niðurstöður benda til að kviðarholsþrýstingur lækki við þyngdartap. 

Einnig verður lægri kviðarholsþrýstingur við hósta og hreyfanleiki þvagrásar 

minnkar (25). Heppilegasta meðferðin við áreynsluþvagleka kvenna í mikilli 

yfirþyngd er því að léttast. 

Rannsókn Hannestad og félaga (2003) sýndi fram á að reykingar auka líkur á 

þvagleka ef reyktar eru 20 sígarettur eða fleiri á dag (58). Ástæðurnar voru 

langvarandi hósti sem er algengur hjá stórreykingafólki og áhrif reykinga á 

nýmyndun bandvefs (kollagens) ásamt minnkun á estrogenþéttni í blóði (59). 

Þvaglekinn virtist þó ekki ganga  tilbaka þó að reykingum væri hætt (58).  

Almennt er talið að konur sem eru í góðu líkamlegu formi séu með sterka 

grindarbotnsvöðva. Hins vegar getur líkamsþjálfun valdið því að áreynsluþvagleki 

við hreyfingu komi í ljós. Konur sem stunda mjög erfiða líkamsþjálfun eru líklegri til 

að finna fyrir áreynsluþvagleka en þær sem stunda þjálfun með minni ákefð og álagi. 

Í rannsókn Hannestadt og félaga (2003) virtust konur sem stunduðu meðalerfiða 

þjálfun í 1 klukkustund á viku eða meira, síður finna fyrir áreynsluþvagleka en þær 

sem stunduðu ekki þjálfun (58). Bö og félagar (2001) athuguðu algengi þvagleka hjá 

á afreksíþróttakonum samanborið við viðmiðunarhóp. Niðurstaðan var sú að ekki 

reyndist marktækur munur á milli hópanna. 41% afrekskvennanna höfðu 

áreynsluþvagleka en 39% kvenna í viðmiðunarhópnum (13). Ekki er því hægt að 

fullyrða að slík þjálfun sé vörn gegn áreynsluþvagleka heldur er mögulegt að konur 

sem hafa áreynsluþvagleka stundi síður líkamsþjálfun. Það er því ekki vitað með 

vissu hvort tengsl séu á milli áreynsluþvagleka og líkamsþjálfunar (58).  
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1.3.5. Aðrir áhættuþættir 

 

Ýmsir aðrir þættir, líkamlegir jafnt sem andlegir, eru taldir hafa áhrif á þvagleka. Má 

þar nefna langvarandi hósta, þunglyndi, hægðatregðu, lélegt heilsufar og einkenni frá 

neðri þvagvegum (60) Auk þess eru framköllun fæðingar með oxitocini, 

utanbastsdeyfing í fæðingu, að eignast mörg börn (61), fæðingarþyngd barna meiri 

en 4000g (62), erfðaþættir (31), sig á grindarholslíffærum blöðrusig og aðgerðir við 

því (10) einnig áhættuþættir.  

Ýmsar tegundir lyfja auka áhættu á áreynsluþvagleka. Má þar nefna þvagræsilyf, 

svefnlyf (benzodiazepines), róandi lyf, þunglyndislyf, hægðalyf og sýklalyf.  

Færniskerðing og samverkun sjúkdóma (comorbid diseases) eru einnig áhættuþættir 

fyrir þvagleka. Meðal sjúkdóma þar sem þvagleki er mjög algengur má nefna 

sykursýki, heilablóðfall, háan slagbilsþrýsting, langvinna lungnateppu, sjúkdóma 

sem hafa vitræna skerðingu í för með sér, Parkinson sjúkdóm og mjóbaksverki. 

Kynþáttur hefur einnig áhrif en miðlungsslæmur og slæmur þvagleki er algengari hjá 

hvítum konum en svörtum (10,63).    

 

1.4. Mat og mælingar 

 

1.4.1. Mat á starfsemi grindarbotns. 

 

Grindarbotnsvöðvarnir sitja í botni grindarhols, eru ekki sjáanlegir og eru sjaldan 

notaðir meðvitað. Margar konur eiga því í erfiðleikum með að spenna 

grindarbotnsvöðvana eftir munnlegar leiðbeiningar eingöngu. Sýnt hefur verið fram á 

að allt að 30% kvenna geta ekki framkvæmt réttan samdrátt í grindarbotni eftir 
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munnleg fyrirmæli eingöngu. Algengt er að þær haldi niðri í sér andanum og rembist 

því í staðinn fyrir að spenna vöðvana. Þreifing í leggöng er góð til að meta starfssemi 

grindarbotnsvöðva þ.e. styrk þeirra og úthald og einnig hvort þeir lyftist (79). Hún 

hlýtur því einnig að vera góð leið til að athuga samhverfu í samdrætti vöðvana og 

síðast en ekki síst til að kenna konunum réttan samdrátt. 

ICS hefur bent á að ekki séu fyrir hendi birtar sannanir fyrir einni og réttri aðferð til 

að meta styrk í grindarbotni. Þrátt fyrir það hafa verið gerðar tilraunir til að sýna 

fram á að vaginal þreifing sé áreiðanleg og gild aðferð. Isherwood og félagar (2000) 

gerðu blinda rannsókn á 263 konum, 16-75 ára þar sem þeir báru saman mat á 

Oxford kvarða með þreifingu í leggöng við perioneometer sem mælir þrýsting í 

leggöngum. Niðurstaðan var sú að góð samsvörun var til staðar milli þreifingar og 

mælingar með perineometer (80). Aðrir höfundar hafa einnig sýnt fram á að prófun-

endurprófun hjá sama prófanda sem og áreiðanleiki milli prófenda fyrir þreifingu í 

leggöng sé áreiðanleg og gild aðferð  til að meta styrk í grindarbotni (81-84). 

Vöðvarafrit (EMG) mælir rafvirkni í vöðva og er beinn mælikvarði á rafvirkni 

hreyfitaugunga í framhorni mænu sem veldur samdrætti í vöðvum (79). Þegar 

vöðvastyrkur er lítill vex fjöldi virkra hreyfieininga með auknum styrk vöðva. Þegar 

vöðvastyrkur er mikill eykst tíðni afskautunar frá hverri hreyfieiningu fyrir sig. 

Rafvirkni er þannig mælikvarði á vöðvastyrk (85). 

Gunnarsson og félagar hafa sýnt fram á að EMG sé áreiðanleg og gild mæliaðferð á 

styrk í grindarbotnsvöðvum (86,87). Tucker hefur bent á að hætta er á að truflun 

verði frá öðrum aðlægum vöðvum t.d. aðfærsluvöðvum læra og rassvöðvum en þetta 

má koma í veg fyrir með því að brýna fyrir sjúklingi að slaka á í þessum vöðvum og 

að skoðandi fylgist vel með að það sé gert (85). Reynt var að framfylgja þessu í 

þessari rannsókn. 
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Samkvæmt ofantöldu virðast EMG mælingar nokkuð góður mælikvarði á vöðvastyrk 

og má því áætla að það sé einnig tilfellið í þessari rannsókn. 

 

1.5. Meðferð við áreynsluþvagleka 

 

Ýmis konar meðferðarúrræði eru fyrir hendi við áreynsluþvagleka áður en grípa þarf 

til skurðaðgerða. Fer grindarbotnsþjálfun þar fremst í flokki en einnig má nefna 

breytingar á lífsstíl t.d. að létta sig eða að hætta að reykja og minnka þar með hósta. 

Nýlega kom á markaðinn lyfið Yentreve sem einniheldur virka efnið Duloxitine. Það 

virðist auka lokuþrýsting þvagrásar og veldur þykknun á þverrákótta hluta 

lokuvöðvans en lítil reynsla er komin á notkun þess (64).  

 

1.5.1.Grindarbotnsþjálfun 

 

Grindarbotnsvöðarnir verða að vera hæfilega stífir og þykkir til að geta stutt við 

aftanverða þvagrás þannig að hún lokist við aukinn þrýsting í kviðarholi. Við þjálfun 

styrkjast vöðvarnir og þykkna (9). Sýnt hefur verið fram á að grindarbotnsþjálfun er 

áhrifarík meðferð við áreynsluþvagleka a.m.k. í vissum tilfellum (2,9,10). 

Niðurstöður rannsókna eru á einn veg: Grindarbotnsþjálfun er áhrifaríkari en engin 

meðferð eða sýndarmeðferð (placebo) við áreynsluþvagleka (2,3,65). Markmið 

grindarbotnsþjálfunar er að endurheimta eðlilega starfsemi grindarbotnsvöðvanna. 

Rannsóknir hafa sýnt að árangur grindarbotnsþjálfunar við áreynsluþvagleka sé á 

bilinu 60-70% (66,67). Árangurinn virðist vera nokkuð varanlegur. Bö og félagar 

(1996) skoðuðu langtímaárangur grindarbotnsþjálfunar og komust að því að 5 árum 

eftir að meðferð hjá sjúkraþjálfara lauk hafði þvagleki samkvæmt bleijuprófi (pad 
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test) aukist lítils háttar en 70% kvennanna gerðu grindarbotnsæfingar einu sinni eða 

oftar í viku og voru ánægðar með ástand sitt. Við álagspróf á grindarbotnsvöðvum 

voru 75% kvennanna án þvagleka  Bö og Stien (1994) komust að því að við samdrátt 

í grindarbotnsvöðvum varð samtímis samdráttur í vöðvum þvagrásar. Ályktunin var 

því sú að með styrktarþjálfun grindarbotnsvöðva styrkjast einnig vöðvar þvagrásar 

(68). Grindarbotnsþjálfun eykur því styrk í grindarbotnsvöðvum og í ytri 

hringvöðvum þvagrásar (external urethral spinchter). Samdráttur í 

grindarbotnsvöðvum styður við líffæri í grindarholi (þ.e. þvagblöðru, þvagrás, leg og 

endaþarm), lokar þvagrásinni og kemur þannig í veg fyrir áreynsluþvagleka (69).  

Styrkur og úthald grindarbotnsvöðva er mjög einstaklingsbundið og því erfitt að 

staðla magn og tíðni grindarbotnsæfinga. Staðfest vitneskja á hversu mikil 

æfingaákefðin á að vera til að ná hámarksárangri í grindarbotnsþjálfun er ekki til 

staðar (5). Góð grindarbotnsþjálfun á að byggja á nákvæmu mati af samdrætti í 

grindarbotni og árangurinn er háður því að æfingarnar séu rétt gerðar. Til að 

grindarbotnsþjálfun skili árangri þarf að stunda hana reglulega í lengri tíma. Hún þarf 

einnig að innihalda vöðvaspennur bæði í stuttan og langan tíma til að ná bæði til 

hraðra og hægra vöðvaþráða. Þannig næst bæði aukning í styrk og úthaldi. Tíðni og 

fjöldi endurtekninga á að ákvarðast út frá nákvæmu mati á samdrætti í grindarbotni 

(69) Einnig er mikilvægt að velja réttar upphafsstöður eftir getu hvers og eins og 

breyta þeim eftir því sem styrkur í grindarbotni eykst. Starfræn þjálfun á einnig að 

vera hluti af áætluninni (70).  
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1.5.2. Raförvun 

 

Lífeðlisfræðileg áhrif raförvunar eru ekki að fullu þekkt. Þó er vitað að raförvun 

orsakar afskautun útlægra sómatískra hreyfiþráða í pudendus taug sem veldur 

samdrætti í grindarbotnsvöðvum sem og í þverrákótta vöðvahluta þvagrásar (external 

urethral sphincter). Þetta leiðir af sér aukna spennu og meiri viðbragðavirkni í 

grindarbotnsvöðvunum. Tilfinning og vitund einstaklingsins fyrir vöðvunum eykst 

sem og samhæfing og gæði samdráttar (71,72) Samtímis verður örvun á 

hypogastricus taug sem veldur samdrætti sléttra vöðva þvagrásar (internal urethral 

spinchter)  (72). Raförvun gæti því verið heppilegur kostur fyrir þá sem hafa litla 

tilfinningu fyrir samdrætti í grindarbotni og hafa óskaddaða ítaugun. Í þessum 

tilfellum er markmið raförvunar að kenna réttan samdrátt í grindarbotnsvöðvunum 

(73). Raförvun veldur samdrætti frá viðbragðabogum í þverrákóttum para- og 

periurethral vöðvum vegna frálægrar (afferent) örvunar grindarbotnsvöðva. Einnig 

benda rannsóknir til að raförvun geti ýtt undir umbreytingu hægra vöðvaþráða yfir í 

hraða þræði. Raförvunin gæti því verið fyrsta skrefið í grindarbotnsþjálfun (2).  

Aukaverkanir raförvunar geta verið eymsli og litlar vefjaskemmdir í leggöngum (73). 

Draga má úr þeirri áhættu með því að nota gel á elektróðu. Frábendingar raförvunar: 

Gangráður og þungun (72). 

 

1.5.3. Skurðaðgerðir 

 

Skurðaðgerð við áreynsluþvagleka er yfirleitt síðasta meðferðarúrræðið sem ráðlagt 

er. Ýmsar gerðir skurðaðgerða hafa verið notaðar. Opnar skurðaðgerðir verða æ 

sjaldgæfari. Aðgerðir sem krefjast minni ingripa eru farnar að ryðja sér til rúms og 
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legutími á sjúkrahúsi styttist að sama skapi. Skeiðarbandsaðgerðir (midurethral 

slings) hafa verið að þróast undanfarin ár og hafa sýnt sig vera áhrifaríkar við 

áreynsluþvagleka. Í þessum aðgerðum er markmiðið að styðja við blöðruhálsinn og 

efri hluta þvagrásar og draga þannig úr hreyfanleika hennar (74). Algengasta 

skeiðarbandsaðgerðin er TVT (tensionfree vaginal tape). Sú aðgerð er gerð um 

leggöng með því að neti úr gerviefni er komið fyrir undir þvagrásinni (75) sem festist 

í vef ofan lífbeins (suprapubicum) (74). Önnur tegund skeiðarbandsaðgerðar er TOT 

(transobturator tape).  Í þeirri aðgerð er sett net úr gerviefni um miðhluta þvagrásar 

en festingarnar eru í obturator vöðvum (74).    

Opnar aðgerðir ofan lífbeins hafa verið algengastar undanfarna áratugi en fer nú 

óðum fækkandi vegna annarra einfaldari úrræða. Þá er gerður skurður ofan lífbeins 

og settir saumar til hliðar við blöðruhálsinn eða þvagrásina sem síðar eru festir við 

bandvef í grindarbotni. Þannig fæst stuðningur við blöðruháls og þvagrás (76). 

Rannsókn Ankardal og félaga (2006) á 707 konum sem höfðu gengist undir TVT 

aðgerð benti til að árangurinn væri 83% einu ári eftir aðgerð en 73% 5 árum eftir 

aðgerð (77). .Í rannsókn Bö og félaga (2005) kom í ljós að 15 árum eftir 

grindarbotnsþjálfun var magn þvagleka það sama hjá konum sem höfðu farið í 

einhvers konar aðgerð við áreynsluþvagleka og þeim sem höfðu stundað 

grindarbotnsþjálfun (78). 

 

1.5.4. Innsprautun þéttiefna í eða við þvagrás 

 

Þessi aðferð er fremur ný af nálinni. Um er að ræða sérstök efni t.d. collagen og 

gerfisykrunga sem unnt er að sprauta með nál undir slímúð í þvagrás í gegnum 

blöðruspeglunartæki. Sömuleiðis eru til í dag aðferðir þar sem unnt er að sprauta 



 29 

þéttiefni án blöðruspeglunar samtímis, en minni reynsla er af þeim. Markmiðið með 

þessum aðgerðum er að bæta lokuvirkni blöðruhálsins eða innsta hluta 

þvagrásarinnar þannig að þéttiefnið auki mótstöðu í þvagrás. Fátítt er að konur fái 

fylgikvilla í kjölfarið, en sumar fá svolítinn sviða eða vægan verk í þvagrás í nokkra 

daga á eftir og þvagtregða kemur stundum fyrir. Svo virðist sem aðgerðir þessar bæti 

þvaglekann hjá 40-70% kvenna en árangurinn virðist versna eftir því sem frá líður. 

Þær má endurtaka án vandamála og sumir telja í raun endurtekna innsprautun hluta 

meðferðar. Innsprautun þéttiefna getur verið gott val hjá sjúklingum sem þola ekki 

aðrar aðgerðir. Aðgerðir þessar eru fljótlegar og krefjast ekki innlagna (76). 
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II. MARKMIÐ RANNSÓKNAR 

  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna gagnsemi og árangur grindarbotnsþjálfunar 

með  

a) hefðbundnum grindarbotnsæfingum  

b) raförvun samtímis viljastýrðum samdrætti í grindarbotnsvöðvum  

og bera saman hvor aðferðanna sé áhrifaríkari á vöðvastyrk grindarbotnsvöðva og 

einkenni áreynsluþvagleka. 
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III. EFNIVIÐUR OG AÐFERÐIR 

 

3.1. Rannsóknarsnið 

 

Rannsóknin er framskyggn íhlutunarrannsókn með samanburði á tvenns konar 

meðferð við áreynsluþvagleka hjá konum. 

 

3.2. Þátttakendur 

 

Þátttakendur voru þægindaúrtak 24 kvenna á aldrinum 27-73 ára sem höfðu verið 

greindar með áreynsluþvagleka og leitað til lækna og sjúkraþjálfara á 

Þvagfærarannsóknardeild 11A, LSH, Hringbraut til meðferðar. 

Þær konur sem voru barnshafandi eða með  klínisk einkenni um bráðaþvagleka voru 

útilokaðar frá þátttöku. Til að geta notað raförvun með grindarbotnsþjálfun þurftu 

þátttakendur að hafa góðan skilning á meðferðinni og búa yfir vissri færni til að 

framkvæma hana. Þess vegna voru þær konur útilokaðar sem vegna líkamlegs eða 

andlegs ástands gátu ekki stundað grindarbotnsþjálfun. Þátttakendum var skipt í tvo 

hópa með slembivali. Hópur 1 þjálfaði grindarbotnsvöðva með hefðbundnum 

grindarbotnsæfingum, en hópur 2 notaði raförvun um leið og þær spenntu 

grindarbotnsvöðvana meðvitað á sama hátt og hópur 1. 
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3.3. Rannsóknarferlið 

 

Í fyrstu heimsókn undirrituðu konurnar upplýst samþykki og fengu þvaglátaskrá til 

að fylla út í einn sólarhring. Þær svöruðu einnig stöðluðum spurningum um 

sjúkrasögu (viðauki 1) og spurningalista ICS (styttri útgáfuna) um þvagleka (viðauki 

2) en listinn hefur verið þýddur á íslensku og áreiðanleikaprófaður (15). Farið var 

nákvæmlega í gegnum grindarbotnsæfingar með öllum þátttakendum. Konur í hópi 2 

lærðu auk þess notkun á raförvunartækinu sem þær síðan fóru með heim með 

fyrirmælum um að nota það tvisvar á dag, 15 mín. í senn. Þátttakendur komu síðan á 

3ja vikna fresti til skoðunar og endurmats á grindarbotnsvöðvum, alls 4 sinnum. Til 

að meta árangur meðferðar var stuðst við þreifingu og vöðvarafrit á 

grindarbotnsvöðvum, mat kvennanna á ástandi sínu á VAS kvarða og þvaglátaskrá. 

Þegar konurnar komu í síðasta skiptið fylltu þær aftur út ICS spurningalistann og 

skiluðu þvaglátaskrá. 

 

3.4. Mat og mælingar 

 

3.4.1. Mat á starfshæfni grindarbotnvöðva 

 

Starfshæfni grindarbotnsvöðva var metin með þreifingu og notaður Oxford kvarði 

(Modified Oxford Scale. tafla 1) til mats á styrk og úthaldi grindarbotnsvöðva. Hann 

er í 6 liðum og gefur einkunn á bilinu 0-5, þar sem 5 er hæsta einkunn. Þreifing var 

framkvæmd í öllum komum með konurnar í baklegu með beygju í mjöðmum og 

hnjám. Prófandi vissi ekki einkunnir kvennanna í fyrri komum og var það því blind 
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prófun. Þátttakendur fengu fyrirmæli um að spenna grindarbotninn eins fast og þær 

gátu í kringum tvo fingur mælanda sem fylgdist vel með hvort spöngin lyftist.  

Tilgangur þreifingar var að athuga gæði og styrk samdráttarins, til að staðsetja hvar í 

grindarbotninum styrkminnkun var til staðar og til að tryggja að samdráttur í 

grindarbotnsvöðvum væri framkvæmdur á réttan hátt. 

 

Tafla 1. Oxford kvarðinn 

 
 

0  No response 

1  Flicker 

2  Weak contraction 

3  Moderate contraction, degree of lift. 

4  Good contraction, against some resistance. 

5  Normal muscle contraction, strong squeeze and lift. 

 

 

Tekið var vöðvarafrit af grindarbotnsvöðvunum og notað til þess Myomed 930 frá 

Enraf Nonius (mynd 1), til mats á  styrk og úthaldi, hvíld og samhæfingu. Í 

rafritsmælingunni var elektróðum komið fyrir í leggöngum kvennanna og þær beðnar 

um að spenna grindarbotnsvöðvana eins fast og mögulegt var,10 sinnum og halda 

spennunni í 10s í senn með 20s hvíld á milli. Aðgætt var að réttur samdráttur yrði í 

grindarbotnsvöðvum með því að athuga hvort spöngin lyftist og brýnt fyrir konunum 

að slaka á í aðlægum vöðvum. Þegar þeim áfanga var náð hófst mælingin. 

Slökunarþröskuldurinn var stilltur á 1µV þ.e. tækið gaf frá sér hljóðmerki þegar 

spennan í grindarbotnsvöðvunum varð minni en 1µV. Auðveldaði þetta konunum að 

átta sig á hvenær slökun var náð. Tækið gaf síðan upp hámarks- og lágmarksspennu, 

og reiknaði út meðalspennu í samdrætti og hvíld og samanlagða vöðvaspennu.  
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Upphafsstaða kvennanna við vöðvarafritsmælingu var baklega með beygju í hnjám 

og mjöðmum. 

 

 

Mynd 1. Mælitækið Myomed 930 

 

 

3.4.2. Mat á magni þvaglekans. 

 

Þvaglátaskrá: Þátttakendur fengu afhenta þvaglátaskrá (viðauki 3) í fyrstu komu og 

beðnir um að fylla hana út í einn sólarhring. Þannig fengust upplýsingar um magn og 

tíðni þvagláta á sólarhring sem og magn og tíðni þvaglekans. Þetta átti að endurtaka í 

síðustu komu. 

VAS kvarði: Allir þátttakendur voru látnir meta magn þvaglekans á VAS kvarða 

(visual analoge scale) fyrir og eftir meðferð. VAS kvarðinn var á bilinu 0-10 þar sem 

0 var enginn þvagleki. 

 

 

3.4.3. Mat á áhrifum á daglegt líf og lífsgæði. 

 

Í fyrstu komu og eftir fjórðu komu svöruðu þátttakendur spurningarlista ICSsf 
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(viðauki 2) sem gaf upplýsingar um tíðni, magn og gerð þvaglekans, áhrif á félagslíf 

og kynlíf, hvort konan hafði fengið meðferð við áreynsluþvagleka áður og árangur 

þeirrar meðferðar. Búið var að þýða listann yfir á íslensku og áreiðanleikaprófa (15). 

Einnig voru skráðar almennar heilsufarsupplýsingar, sem og upplýsingar um hæð og 

þyngd (viðauki 4). 

 

3.5. Meðferð 

 

Í hópi 1 voru konur sem stunduðu grindarbotnsæfingar eingöngu. Fyrir þær var sett 

upp æfingaáætlun með grindarbotnsæfingum þar sem þeim var gert að gera æfingar 

2svar á dag, spenna 7s. í senn og hvíla í 7s á milli alls í 15 mín. 

Í hópi 2 voru konur sem stunduðu grindarbotnsþjálfun með hjálp raförvunar. Til þess 

voru notuð raförvunartæki (Minova frá Empi, mynd 2) með elektróðum sem komið 

var fyrir í leggöngum þátttakenda. Notuð var rofin raförvun á 50 Hz tíðni, með 200 

µs púlslengd, 7s örvunartíma og 7s hvíldartíma. Þátttakendur voru beðnir um að 

spenna grindarbotnsvöðvana með fullum styrk í raförvunarfasanum. Alls tók 

meðferðin 15 mín og var stunduð tvisvar á dag. 
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Mynd 2.  Raförvunartæki til heimanota 

 

Konum í báðum hópunum var sagt að gera grindarbotnsæfingar í baklegu með 

beygju í mjöðmum og hnjám til að byrja með en þegar þær höfðu sýnt fram á árangur  

var breytt í setstöðu með afturhalla og síðan í setstöðu með framhalla til að auka álag 

æfinganna. 

 

 3.6. Siðanefndir 

 

Rannsóknin var samþykkt af Siðanefnd Landspítala Háskólasjúkrahúss og tilkynnt 

um hana til Persónuverndar. Allir þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki fyrir 

þátttöku. 

 

3.7 Úrvinnsla 

 

Lýsandi tölfræði var notuð á gögn um lýðfræði, sjúkrasögu og áhrif á félagslíf, kynlíf 

og mat á lífsgæðum. Hóparnir voru bornir saman fyrir og eftir meðferð m.t.t. 

starfshæfni grindarbotnsvöðva á Oxfordkvarða og með vöðvarafriti. Einnig var borið 

saman magn þvagleka að mati kvennanna á VAS kvarða og notað við það Mann-

Whitney U-próf Við samanburð innan hópa á hópnum í heild fyrir og eftir meðferð 

var notað Wilcoxon signed rank próf fyrir paraðar mælingar.  

Við úrvinnslu gagna var notað Excel forritið (Microsoft Office 2003) og 

tölfræðigreining var gerð í SPSS 11.0.   

Munur skoðast marktækur ef p ≥ 0,05. 
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IV. NIÐURSTÖÐUR 

 

4.1. Lýðfræðiupplýsingar og sjúkrasaga 

 

Lýðfræði: Meðalaldur 24 þátttakenda sem uppfylltu inntökuskilyrði var 50,4 ár ± 

13,27 (spönn 27-73 ár). Meðaltal líkamshæðar var 168±6 cm, (spönn 156-179) 

þyngdar 76.1±13,4 kg (spönn 53.5-105) og líkamsþyngdarstuðuls (BMI) var 27,0  ± 

4,82 (spönn 20,4-38,6). 

Tafla 1 sýnir lýðfræði úrtaksins eftir að því var skipt í hóp 1 og 2. Ekki reyndist vera 

marktækur munur á hópunum í upphafi nema í aldri þar sem hópur 1 var marktækt 

eldri. 

 

Tafla 2 . Lýðfræðiupplýsingar um hóp 1 og 2 

  

  Hæð í 

cm 

Þyngd  

í kg 

BMI 

kg/m
2
 

Aldur  

Ár 

Hópur 1 Meðaltal ± 

staðalfrávik 

Spönn 

170±5 

 

167-179 

77±12 

 

63-105 

26,6±4,5 

 

20,8-38,6 

56±11 

 

36-73 

Hópur 2 Meðaltal ± 

staðalfrávik 

Spönn 

166±6 

 

156-175 

75±15 

 

53.5-105 

27,3±5,3 

 

20,4-37,2 

46±14 

 

27-73 

  

p-gildi 

 

 

0,101 

 

0,671 

 

0,887 

 

0,039* 

* = p≥0.05 

Sjúkrasaga: Þátttakendur í hópi 1 höfðu fundið fyrir þvagleka í 12,4 ár að meðaltali 

en í 8,4 ár að meðaltali í hópi 2. Í hópi 1 voru 3 konur sem höfðu tíð þvaglát (þ.e. 7 

sinnum eða oftar á sólarhring) en 5 í hópi 2.  Í hópi 1 töldu 8 konur að þær gætu 

haldið í sér ef þær þyrftu en í hópi 2 voru þær 12.  Í hópi 1 voru 3 konur sem töldu 

sig missa þvag á leið á salerni í hópi 2 var það aðeins 1 kona. Þessar 4 konur með 
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einkenni um bráðaleka höfðu allar farið í blöðruþrýstingsmælingu og talið að blaðra 

þeirri væri stöðug. (sjá umsræðukafla) Í hópi 1 var 1 kona sem taldi sig geta stoppað 

þvagbununa eða næstum því við þvaglát en í hópi 2 voru þær 8. Í hópi 1 voru 2 konur 

sem höfðu verki í mjóbaki og/eða mjaðmagrind en í hópi 2 voru 6 konur, samtals 

33,3%. Ekki var marktækur munur á fjölda fæddra barna milli hópanna. Í hópi 1 var 

aðeins 1 kona sem hafði stundað reglulega grindarbotnsþjálfun áður en í hópi 2 voru 

þær 3. Í hópi 1 voru 4 sem höfðu gengist undir skurðaðgerð í grindar- eða kviðarholi 

en 2 í hópi 1. Í hópi 1 voru 2 konur sem notuðu einhvers konar lyf að staðaldri en í 

hópi 2, 6 konur.  

 

4.2.Niðurstöður mats og mælinga 

 

4.2.1.Mat á starfsemi grindarbotns. 

 

Þreifing:  

Í upphafi meðferðar var hvorki marktækur munur milli hópa á mati á Oxford kvarða 

(p= 0,671) né á EMG mælingum ( viðauki 5). Marktækur munur var á einkunn á 

Oxford kvarða fyrir og eftir meðferð hjá hópnum í heild (p= 0,001), sem og hjá 

hópunum hverjum um sig (hópur 1, p=0,007 og hópur 2 p=0,005). Munur milli hópa 

eftir meðferð var ekki marktækur (p=0,566).. 

 Niðurstöður einkunnagjafar á Oxford kvarða við þreifingu grindarbotnsvöðva hjá 

hópnum í heild og hópi 1 og 2 eru sýndar í töflu 2. 
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Tafla 3. Starfshæfni grindarbotnsvöðva á Oxford kvarða hjá hópnum í heild, hópi 1 og 2 fyrir og eftir 

meðferð. 

 

  Fyrir meðferð Eftir meðferð p-gildi 

Allar Meðaltal±staðalfrávik 

Spönn 

2,9±1,4 

0,0-5,0 

3,9±1,3 

1,0-5,0 
 

0,001*** 

Hópur 1 Meðaltal±staðalfrávik 

Spönn 

3,1±1,2 

0,0-4,5 

4,1±0,9 

2,0-5,0 
 

0,007** 

Hópur 2 Meðaltal±staðalfrávik 

Spönn 

2,7±1,7 

0,0-5,0 

3,8±1,4 

3,0-5,0 
 

0,005** 

 

 

Vöðvarafrit – EMG:   

Tekið var vöðvarafrit af grindarbotnsvöðvum til frekara mats á starfshæfni vöðvanna. 

Marktækur munur var á hámarksspennu hjá hópnum í heild, fyrir og eftir meðferð. 

(p=0,001). Meðaltal hámarksspennu var hærra eftir meðferð hjá báðum hópum en sá 

munur var ekki marktækur. Marktækur munur var á lágmarksgildi slökunar hjá hópi 

2 fyrir og eftir meðferð (p=0,013). Munur milli hópa var ekki marktækur að slökun 

undanskilinni en þá reyndist hópur 2 hafa marktækt lægri slökun (p=0,052). 

Niðurstöður vöðvarafritsmælinga má sjá í töflu 4. 
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Tafla 4. Samanburður á  vöðvarafritsgildum (EMG) innan hópa fyrir og eftir  meðferð. 

  

  Hámarksspenna 

 

Heildarspenna Lágmarksgildi 

slökununar 

Allar Fyrir meðferð 

 

25,5±9,5 1381,0±454,0 1,29±1,0 

 Eftir meðferð 

 

31,0±11,0 1596,8±737,7 1,0±1,4 

 p gildi 

 
0,001*** 0,199 0,522 

Hópur 1 Fyrir meðferð 

 

23,6±9,1 1446,8±402,1 1,7±1,19 

 Eftir meðferð 

 

28,7±8,8 1698,6±749,1 1,33±1,61 

 p gildi 

 

0,103 0,308 0,480 

Hópur 2 Fyrir meðferð 

 

27,5±9,9 1315,3±509,8 1,42±0,79 

 Eftir meðferð 

 

33,3±12,8 1494,9±744,4 0,5±0,9 

 

 

p gildi 

 

0,230 0,388 0,013
*** 

 

 

4.2.1.Mat á magni þvagleka 

 

Þvaglátaskrá: Einungis tæplega helmingur kvennanna skilaði þvaglátaskrá í síðustu 

komu. Margar skrárnar voru illa útfylltar og gáfu lélega mynd af magni og tíðni 

lekans og var því ákveðið að fella þvaglátaskrárnar úr rannsókninni og styðjast 

eingöngu við sjálfsmat kvennanna á VAS kvarða við mat á magni þvagleka. 

VAS kvarði: Ekki reyndist marktækur munur milli hópa þegar litið var á gildi á VAS 

kvarða, hvorki fyrir meðferð (p=0,604) né eftir meðferð (p=0,169). Hins vegar var 

marktækur munur innan hópa fyrir og eftir meðferð (hópur 1:p=0,012 og hópur 2: 

p=0,008 ). Gildin voru marktækt lægri eftir meðferð. Niðurstöður mats kvennanna á 

VAS kvarða má sjá í töflu 5. 

 



 41 

Tafla 5. Samanburður innan hópa og hjá öllum á mati á þvagleka með VAS kvarða fyrir og eftir 

meðferð. 

 

 

 Einkunn á 

VAS 

kvarða 

Einkunn á 

VAS 

kvarða 

Einkunn á 

VAS 

kvarða 

                                 

Fyrir meðferð 

Hópur 1         

n=12 

Hópur 2     

n= 12 

Allar      

n=24 

Meðaltal± 
staðalfrávik 

                                     

5,5 ± 3,3 

 

5,3 ± 1,6 

 

5,4 ± 2,4 

                                

spönn 

                           

1,0-8,5 

 

0,0-5,0 

 

1,0-9,0 

                                  

Eftir meðferð    

Meðaltal±staðalfrávik 

 

2,4 ± 1,9 

 

3,7 ± 1,9 

 

3,1 ± 2,0 

                                

spönn 

 

0,0-6,0 

 

1,0-6,5 

 

0,0-6,5 

p gildi 0,012** 0,008** 0,001*** 

 

Ekki reyndist vera fylgni á milli einkunnar á Oxford kvarða og EMG gilda. Ekki var 

heldur fylgni milli BMI og hámarksspennu á EMG. 

 

4.2.2. Áhrif á daglegt líf og lífsgæði.  

 

Þátttakendur svörðuðu spurningarlista ICS um magn og tíðni þvagleka og áhrif á 

daglegt líf og lífsgæði (viðauki 2). Samkvæmt sjálfsmati kvennanna á tíðni 

þvaglekans höfðu 41,5% í hópi 1 fyrir meðferð lítinn þvagleka (≤ 1 sinni í viku), 

41,5% miðlungs þvagleka (2svar í viku – daglega) og 17% höfðu mikinn þvagleka 

(oft á dag). Í hópi 2 var hlutfallið 33%, 50% og 17%. Eftir meðferð voru hlutföllin í 

hópi 1 50% með lítinn leka, 50% með miðlungsleka en 0% með mikinn leka. Í hópi 2 

voru hlutföllin 37,5% með lítinn leka, 50% með miðlungsleka og 12,5% með lítinn 

eða engan leka. Tíðni áreynsluþvagleka fyrir og eftir meðferð má sjá á mynd 3. 
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Tíðni áreynsluþvagleka fyrir og eftir meðferð

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Fyrir Eftir Fyrir Eftir

Hópur 1 Hópur2

H
lu

tf
a
ll
 k

v
e
n

n
a

Sjaldan

Miðlungs

Oft

 

  

Mynd 3. Fjöldi kvenna sem missir þvag sjaldan, miðlungs oft og oft fyrir og eftir meðferð 

Sjaldan =≥ einu sinni í viku; miðlungs oft = 2svar til 3svar í viku; oft = daglega eða oft á dag. 
 

 

4.2.3. Áhrif á félagslíf og kynlíf og mat á lífsgæðum:   

 

Allar konurnar voru látnar meta áhrif þvaglekans á félagslíf og kynlíf á kvarðanum 0-

10 þar sem 0 = engin áhrif. Sömuleiðis mátu þær lífsgæði sín á kvarðanum 0-10 þar 

sem 10=bestu mögulegu lífsgæði. Mat kvennanna fyrir meðferð var að þvaglekinn 

hefði lítil áhrif á félagslíf, kynlíf og lífsgæði. Það breyttist ekki eftir meðferð. 
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V. UMRÆÐUR 

 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna gagnsemi grindarbotnsþjálfunar með 

raförvun og án hennar og bera saman hvor meðferðin gefi betri árangur.   

Hóparnir voru lýðfræðilega sambærilegir í upphafi að aldri undanskildum þar sem 

konur í hópi 2 voru marktækt yngri. Þegar elsta konan í hópi 1 (73 ára) var tekin út úr 

hópnum reyndist ekki vera marktækur munur á milli hópa.  

Meginniðurstaða þessarrar rannsóknar var að grindarbotnsþjálfun, hvort sem er með 

raförvun eða án hennar er áhrifarík leið til að auka styrk í grindarbotnsvöðvum. Ekki 

sást munur milli meðferðarhópa hvað varðar árangur og virðist raförvun til viðbótar 

grindarbotnsþjálfun ekki bæta árangur meðferðar. Er það í samræmi við fyrri 

rannsóknir (2,3,6,65,88). 

Eftir meðferð var marktækur munur á þreifingu hjá hópnum í heild, hópi 1 og hópi 2. 

Einnig var marktækur munur á hámarksspennu grindarbotnsvöðva samkvæmt EMG 

mælingum hjá hópnum í heild. Ekki var marktækur munur á hámarksspennu innan 

hópa fyrir og eftir meðferð sem má sennilega skrifa á smæð úrtaksins Báðar þessar 

mæliaðferðir á vöðvastyrk hafa reynst áreiðanlegar (79,86,87) og EMG hefur sýnt sig 

að vera góður mælikvarði á styrk í grindarbotnsvöðvum (79,85). Rannsóknir með 

ómun og segulómun af grindarbotni hafa sýnt að samskeyti þvagrásar og blöðru 

lyftast með réttum vöðvasamdrætti í eðlilegum grindarbotni (89,90). Einnig hefur 

komið í ljós að sterk fylgni er á milli magns samdráttar og getu til að stjórna 

þvagflæði og því veikleiki í grindarbotni sterkur áhættuþáttur fyrir áreynsluþvagleka 

(80). Því er óhætt að álykta að styrkur í grindarbotnsvöðvum hjá konunum sé 

marktækt betri eftir meðferðirnar. Þetta skilar sér í minni tíðni þvagleka samkvæmt 

mati kvennanna, því eftir meðferð varð hann marktækt sjaldnar hjá hópnum í heild 
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sem og hópi 1 og 2, en munur á árangri hópanna var ekki marktækur.   

Munur á hámarksspennu samkvæmt EMG mælingum milli hópa eftir meðferð var 

ekki marktækur. Sömuleiðis var ekki marktækur munur á vöðvastyrk 

grindarbotnsvöðva samkvæmt þreifingu milli hópa. Þetta bendir til að raförvun 

samtímis grindarbotnsæfingum bæti ekki árangurinn. Í upphafi var tilgátan sú að 

raförvun samtímis grindarbotnsæfingum gæfi betri árangur en æfingar án raförvunar 

þar eð raförvun er talin auka ósjálfráða viðbragðavirkni vöðva (71,72). Raförvun 

getur engu að síður komið að gagni við meðferð áreynsluþvagleka. Komið hefur í 

ljós að allt að 30% kvenna geta ekki framkvæmt réttan samdrátt í grindarbotni eftir 

munnleg fyrirmæli eingöngu. Margar konur eiga auk þess í erfiðleikum með að 

spenna grindarbotninn rétt án leiðbeininga (79).Raförvunin veldur samdrætti í 

grindarbotnsvöðvum sem konurnar finna fyrir og ætti því að gera þeim auðveldara að 

læra að virkja vöðvana rétt. Hún er því góð leið til að kenna réttan vöðvasamdrátt og 

gæti verið ákjósanleg í byrjun meðferðar fyrir þær konur sem illa eða ekki ná að 

spenna grindarbotnsvöðva (3). Í þessari rannsókn var úrtakið of lítið til að hægt væri 

að kanna hvort munur væri milli hópa á þeim konum sem voru með mjög lélegan 

styrk í grindarbotni þ.e. 0-1 á Oxford kvarða. 

Í rannsókninni var ekki fylgst með meðferðarheldni kvennanna við þjálfunina.  

Samkvæmt kerfisbundnu yfirliti Neumanns og félaga (2006) er meðferðarheldni 

þeirra sem nota raförvun sem heimameðferð minni en hjá þeim sem stunda 

hefðbundna grindarbotnsþjálfun (6). Það má því velta fyrir sér hvort niðurstöður 

rannsóknarinnar hefðu verið á annan veg ef hægt hefði verið að fylgjast með 

meðferðarheldni kvennanna til dæmis með því að láta þær halda dagbók yfir 

þjálfunina. 

Hjá konum í hópi 2 voru slökunargildi samkvæmt EMG marktækt betri þ.e.a.s. 
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slökunarþröskuldur varð marktækt lægri eftir meðferð. Raförvun virðist því auka 

slökun í grindarbotnsvöðvum. Hún gæti því verið kostur í meðferð þar sem 

yfirspenna er í grindarbotnsvöðvum t.d. við lélega blöðrutæmingu (dysfunctional 

voiding). Léleg blöðrutæming er skilgreind sem truflun á þvagflæði vegna ósjálfráðra 

samdrátta í þverrákótta vöðvahluta þvagrásar í einstaklingum sem eru án 

taugaeinkenna. Ástandið er algengast í börnum en sést líka hjá fullorðnum. (8). 

Deindl og félagar (1998) sýndu fram á að orsakir vandamálsins væru ekki alltaf þær 

sömu. Stundum væru ósjálfráðir samdrættir í lokuvöðva þvagrásar en stundum í 

pubococcygeal vöðvanum. Meðferð sem felst í endurgjöf hefur reynst all vel og 

jafnvel betur hjá þeim þar sem pubococcygeus vöðvinn er orsökin (91). Fleiri 

vandamál tengjast yfirspenntum grindarbotni. Má þar nefna milliveggjablöðrubólgu 

(interstitial cystitis), stjarfa (spasma) í leggöngum (vaginismus) og heilkenni 

grindarbotns með stjarfa (the spastic pelvic floor syndrome). Það væri því áhugavert 

að rannsaka hvort raförvun gæti hjálpað í þessum tilfellum. 

Nokkrar kvennanna kvörtuðu undan tíðum þvaglátum áður en meðferð hófst sem 

gæti bent til ofvirkni í blöðru. Algengt er að konur með áreynsluþvagleka fari oft á 

salerni til að tæma blöðruna vegna hræðslu við að leka og komist þannig smátt og 

smátt í vítahring. Við þetta getur blöðrurýmdin minnkað og rýrnun verður á vöðvum 

þvagrásar þar sem virkni þeirra verður minni þegar blaðran er í sífellu næstum tóm 

(92). Það er einnig þekkt að konur með hreinan áreynsluleka geta fengið bráða 

þvagþörf þegar þvag berst niður í þvagrás sem gerist vegna veikleika á þvagrásar-

blöðru mótum 

Í hópnum voru einnig 4 konur (3 í hópi 1 og 1 í hópi 2) sem misstu þvag á leið á 

salerni sem gæti bent til bráðaþvagleka. Þrjár þessara kvenna höfðu farið í 

blöðruþrýstingsmælingu sem sýndi að þær voru allar með stöðuga blöðru sem 
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útilokaði bráðaþvagleka hjá þeim. Ein kona hafði farið í blöðruþrýstingsmælingu 

sem sýndi ekki fram á. hækkun á detrusorþrýstingi en reyndist vera með 

áreynsluþvagleka og “sensory urgency” en blaðran var stöðug 

Í rannsókninni voru konurnar greindar af læknum sínum með áreynsluþvagleka ýmist 

eftir einkennasögunni og/eða með blöðruþrýstingsmælingu.  

 Ástæðan fyrir því að úthaldsþjálfun var ekki hluti af æfingunum er sú að svo 

æfingameðferðin í báðum hópum væri sambærileg og unnt væri að skoða áhrif 

raförvunar var sérhæfðri úthaldsþjálfun sleppt. Þegar grindarbotnsvöðvar sýndu 

merki um aukinn styrk voru kröfur um aukinn kraft vöðvasamdráttar gerðar með því 

að breyta upphafsstöðum æfinganna en lengd vöðvasamdrátta og æfingalotu hélst 

óbreytt. Ef til vill er styrkur upp að vissu marki nauðsynlegur en vöðvastyrkur 

umfram það bætir ekki ástandið heldur þurfi þá frekar aukið úthald. Frekari 

rannsókna er þörf til að kanna áhrif þess að leggja meiri áherslu á úthaldsþjálfun í 

æfingaáætluninni. 

Meðferðin hafði ekki áhrif á félagslíf og kynlíf. Fyrir meðferð virtist þvaglekinn ekki 

hafa mikil áhrif á félagslíf og kynlíf og því vart við því að búast að svo væri eftir 

meðferð.  Sömu sögu er að segja um lífsgæði kvennanna.    

Fyrri rannsóknir hafa gefið til kynna að grindarbotnsþjálfun ein og sér, með eða án 

raförvunar sem meðferð við áreynsluþvagleka sé áhrifarík í 60%-70% tilfella 

(66,67). Þetta kemur heim og saman við niðurstöður þessar rannsóknar en 70% 

kvennanna telja að þvaglekinn hafi minnkað eða jafnvel horfið þegar litið er á mat 

þeirra á VAS kvarða. Það er engu að síður nokkuð stór hluti hópsins þar sem 

grindarbotnsþjálfun kemur ekki að nægilegu gagni og verður því að huga að öðrum 

lausnum fyrir þær. 

Í upphafi rannsóknarinnar var ekki gengið úr skugga um hvaða orsakir lægju að baki 
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áreynsluþvaglekans. Eins og áður hefur komið fram eru orsakir áreynsluþvagleka 

vanstarfsemi eða líffræðilegir gallar á grindarbotni og bandvefsbreiðum sem styðja 

við blöðru og þvagrás eða gallar á innri vöðvum þvagrásar. Truflun á taugastarfsemi 

getur verið ein orsök þessarar vanstarfsemi og hefur áhrif á styrk grindarbotnsvöðva 

sem og lokuvöðva þvagrásar (7,9).  

Fyrri rannsóknir hafa gefið til kynna tengsl milli þvagleka og mjóbaks- og 

mjaðmagrindarverkja (93-97). Í sænskri rannsókn á 200 konum sem voru í meðferð 

hjá sjúkraþjálfara vegna mjóbaksverkja kom í ljós að 78% þeirra höfðu þvagleka en 

38% í samanburðarhópi (96). Sullivan og félagar (2006) fundu óreglulegt 

öndunarmynstur, minnkaðar hreyfingar þindarinnar og slappleika í 

grindarbotnsvöðvum hjá sjúklingum með ósérhæfða verki frá spjaldliðum (98).  

Þriðjungur kvennanna í rannsókninni voru með ósérhæfða verki í mjóbaki og /eða 

mjaðmagrind. Í því samhengi er áhugavert að skoða kenningar Diane Lee sem ganga 

út frá því að orsakir mjóbaksverkja og áreynsluþvagleka séu í rauninni þær sömu þ.e. 

afleiðing af rangri álagsdreifingu um mjóbak og mjaðmagrind. Þetta ástand verður til 

vegna truflunar á starfsemi vöðva og veldur því að verri temprun verður á 

kviðarholsþrýstingi sem er því aukinn í grindarholi. Slappir vöðvar valda því að aðrir 

vöðvar taka við sem eru jafnvel ekki til þess fallnir að sinna því hlutverki og því 

kemur vanstarfsemi eða verkir í ljós. Það eru því ekki grindarbotnsvöðvarnir 

eingöngu sem stuðla að þvagheldni við álag og aukinn þrýsting í kviðarholi. Margir 

aðrir vöðvar taka þar þátt sem og endopelvic bandvefsbreiðan. Má þar nefna 

djúplægu kviðvöðvana (.transversus abdominis vöðvana), djúplæga hluta multifidus 

vöðvans og þindina. Hlutverk þessara vöðva ásamt grindarbotnsvöðvum er að 

viðhalda stöðugleika í mjóbaki og mjaðmagrind sem og þvagheldni. Það þarf því 

sameiginlegt átak þessara vöðva til að viðhalda þvagheldni og verkjalausum 
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mjóhrygg og mjaðmagrind við þrýstingsaukningu í kviðarholi. Þetta snýst þó ekki 

eingöngu um styrk vöðvanna heldur er samhæfing vöðvanna allt eins mikilvæg 

(99,100). Við samdrátt í eðlilegum grindarbotnsvöðvum verður samtímis samdráttur í 

djúlægu kviðvöðvunum (transversus abdominis vöðvunum) og djúplæga hluta 

multifidus vöðvans (101). Við þvagleka og/eða mjóbaksverki er þetta 

samhæfingarmynstur ekki fyrir hendi eða bara að hluta til þannig að ósamhverfa á sér 

stað við samdrátt þessara vöðva. Að ofantöldu er því ljóst að orsakir 

áreynsluþvagleka eru ekki eingöngu vegna orsaka í grindarbotni heldur samspil fleiri 

vöðva. Auk líffræðilegrar vanstarfsemi í grindarbotni frá teygðum eða jafnvel 

slitnum bandvefsbreiðum, teygðum eða stuttum grindarbotnsvöðvum skiptir 

vöðvastjórnun grindarbotnsvöðva miklu máli. Vöðvasamdráttur getur verið 

seinkaður, ósamhverfur eða hreinlega ekki til staðar. Síðast en ekki síst má svo nefna 

minnkaðan styrk og úthald grindarbotnsvöðvanna. Þegar vanstarfsemi er í þessu 

vöðvastjórnunarkerfi þrýstist blaðra og leg niður á við þegar þrýstingur eykst í 

kviðarholi. Við þetta verður tog á bandvefsþekjum og grindarbotnsvöðvum sem getur 

valdið þreytu og/eða verkjum í vöðvunum. Samkvæmt þessu er mikilvægt að horfa 

með heildrænni nálgun á meðferð við áreynsluþvagleka. Grindarbotnsvöðvarnir eru 

hluti af stærra kerfi og við meðferð við þvagleka þarf að huga að mjóbaksverkjum og 

öfugt. Markmið meðferðar við áreynsluþvagleka er því í sjálfu sér það sama og við 

mjóbaksverkjum þ.e.a.s. að leiðrétta vöðvamisræmi sem veldur rangri álagsdreifingu 

um mjóbak og mjaðmagrind (99).   

Grindarbotnsæfingar einar og sér gagnast því ekki öllum konum með 

áreynsluþvagleka og mikilvægt að skoða vandamálið í víðara samhengi og setja fram 

nákvæma greiningu á vandamálinu. 
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5.1. Klínískur ávinningur rannsóknarinnar og frekari rannsóknir 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar á áhrifum grindarbotnsþjálfunar með raförvun eða án 

hennar á vöðvastyrk grindarbotnsvöðva og þvagleka staðfesta niðurstöður annarra 

rannsókna. Grindarbotnsþjálfun er áhrifarík við áreynsluþvagleka en raförvunin bætir 

engu þar við. Raförvunin virðist þó hafa áhrif á slökunarþröskuld grindarbotnsvöðva 

til lækkunar. Þessar niðurstöður vekja áhuga á að rannsaka hvort hægt sé að nota 

raförvun sem meðferð við ýmsum vandamálum þar sem yfirspenna eða spasmi er í 

grindarbotni. Má þar nefna lélega blöðrutæmingu, spasma í leggöngum og 

milliveggjablöðrubólgu. Þetta eru algeng vandamál hjá konum og meðferðarúrræði 

eru af skornum skammti. 

Frekari rannsókna er þörf á meðferð við áreynsluþvagleka þá sérstaklega á hlut 

annarra vöðva en grindarbotnsvöðvanna. Þetta gæti leitt til árangursríkari meðferðar 

við áreynsluþvagleka fyrir sjúklinga framtíðarinnar sem leiddi af sér bætt lífsgæði.  
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VI. ÁLYKTUN 

 

Meginniðurstöður þessarar rannsóknar sýna að grindarbotnsþjálfun hvort heldur sem 

er með raförvun eða án hennar er áhrifarík meðferð við áreynsluþvagleka með því að 

auka styrk og úthald í grindarbotnsvöðvum. Raförvun til viðbótar grindabotnsþjálfun 

virðist ekki bæta árangur meðferðar hjá konum með áreynsluleka 

Raförvun virðist hafa áhrif á slökunarþröskuld grindarbotnsvöðva til lækkunar og 

gæti því nýst sem meðferð vandamála þar sem yfirspenna eða spasmi er í 

grindarbotnsvöðvum. 

 Mikilvægt er að horfa á áreynsluþvagleka í víðara samhengi þar sem fleiri vöðvar en 

grindarbotnsvöðvarnir stuðla að  þvagheldni og sterk fylgni er á milli mjóbaks- og 

mjaðmagrindarverkja og áreynsluþvagleka.  Rétt greining á orsökum vandamálsins 

er því mjög mikilvæg. Hafa ber í huga þátt annarra vöðva þ.e. djúplægu kvið- og 

bakvöðvanna og þindarinnar. Það er ekki bara styrkur vöðvanna og úthald sem 

skiptir þar máli heldur einnig samhæfing vöðvanna. Það er því mikilvægt að athuga 

einkenni frá mjóbaki og spjaldliðum þegar konur með áreynsluþvagleka koma til 

meðferðar hjá sjúkraþjálfurum.  
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VIÐAUKI I 

 Sjúkrasaga 

Nafn:  Kt :  

Starf:       Sjúkdómsgreining:  

Um vandamálið, einkenni og “alvarleika” stig 

1. Hvenær byrjuðu einkennin?____________________________________________ 

2. Hvenær koma einkennin,   á daginn       nóttunni   stöðugt 

3. Vaknar þú á nóttunni vegna þvaglátsþarfar en nærð ekki á salerni? Já   Nei   

4. Hefur þú oft þvaglátsþörf ? Já   Nei Ef já, hve oft?______________ 

5. Getur þú haldið í þér?  Já   Nei Ef já, hve lengi?______________ 

6. Nærðu alltaf á salerni? Já   Nei  Hve oft á dag á salerni? _______X_ 

8. Getur þú haldið í þér þegar þú færð sterka þvaglátsþörf? Já  Nei  Næstum  

9. Notarðu  bindi/bleyju?                                                             Já  Nei   

    Ef já, þarftu að skipta eftir hvert skipti?                               Já  Nei  

10. Hefur þú verki í grindarholi/mjaðmagrind?                          Já  Nei  

11. Eru þeir tengdir þvaglátum?                                Já  Nei  

12. Hafðir þú verki í baki / mjaðmagrind í meðgöngum?       Já   Nei  

 

Áhættuþættir, önnur einkenni, verkir og fyrri meðferð 

13. Fæðingar?  Já  Nei  Fjöldi? __ Gangur? ___________ Spöng? __________ 

14. Hefurðu fengið endurteknar þvagfærasýkingar?        Já   Nei  

       Er sárt að pissa?        Já   Nei 

15. Hvað drekkur þú mikinn vökva á sólarhring? _____________________________ 

16. Hvernig eru hægðirnar?       Í lagi  Já  Nei Lausar    Já   Nei 
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     Tregar Já Nei    Hef ekki stjórn Já   Nei 

17. Hefurðu verið í grindarbotnsþjálfun áður?  Já  Nei Hvenær? ___________ 

18. Hefur þú varið í skurðaðgerð vegna þvagleka?   Já Nei  Hvenær? _______ 

19. Tekurðu einhver lyf? J á   Nei    Ef já hvaða? ________________________ 
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VIÐAUKI II 

Spurningarlisti ICS (stutta útgáfan) 

 

Margar konur finna stundum fyrir þvagleka.  Með þessum spurningum viljum við 

kanna hversu mikil áhrif þvaglekinn hefur á líf þitt.  Vinsamlegast svaraðu 

spurningunum með tilliti til þess hvernig þér leið síðustu fjórar vikur. 

 

1. Hversu oft fannst þú fyrir þvagleka? –Miðaðu við síðustu fjórar vikur. (Merktu í einn reit) 

 

        Aldrei 

 Einu sinni í viku eða sjaldnar 

 Tvisvar til þrisvar sinnum í viku 

 U.þ.b. daglega 

 Nokkrum sinnum á dag 

 Stöðugt 

 

2. Við hvaða aðstæður fannst þú fyrir þvagleka? –Miðaðu við síðustu fjórar vikur. 

(Vinsamlega merktu við allt sem við á) 

 

 Aldrei – finnur ekki fyrir þvagleka 

 Áður en þú kemst á salernið 

 Þegar þú hnerrar eða hóstar 

 Þegar þú sefur 

 Þegar þú stundar líkamsrækt/ við líkamlega þjálfun 

 Þegar þú hefur haft þvaglát og ert búin að klæða þig 
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 Án sýnilegrar ástæðu 

 Alltaf 

 

 

3. Við viljum fá mat þitt á magni þvaglekans.  Hversu mikill eða lítill er 

þvaglekinn venjulega (hvort sem þú notar vörn eða ekki)?  -Miðaðu við síðustu fjórar 

vikur.  (Merktu í einn reit) 

 

 Enginn 

 Lítið magn 

 Miðlungsmagn 

 Mikið magn 

 

4. Á heildina litið, hversu mikil eða lítil áhrif hefur þvaglekinn á daglegt líf 

þitt? –Miðaðu við síðustu fjórar vikur.  (Vinsamlega merktu í ret á bilinu 0 (engin áhrif) og 10 (mjög mikil áhrif) 

 

 

                     0        1      2       3      4      5       6       7       8       9     10 

 

               Engin áhrif                                 Mjög mikil áhrif 

 

5. Á heildina litið, hvernig myndir þú meta lífsgæði þín síðustu fjórar 

vikur? 

Vinsamlega merktu í reit á bilinu 0 (verstu lífsgæði) og 10 (bestu lífsgæði) 

 

 

 

                                             1         2         3         4         5         6         7        8         9       10 
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         Verstu lífsgæði                             Bestu lífsgæði 

 

Ef þú hefur ekki fundið fyrir þvagleka s.l. fjórar vikur svari næstu spurningu 

nr. 10a. Hinar svari spurningu 6a og áfram. 

      Stundum reyna konur að verja sig gegn þvagleka með því að nota dömubindi, innlegg, pappír eða aðra vörn.  

 

6a. Hefur þú notað einhverja vörn síðustu fjórar vikur? (Merktu í einn reit) 

           Aldrei    Svaraðu næst spurningu 7 

 Stundum 

 Oftast 

 Alltaf 

 

6b. Hvers konar vörn notaðir þú? (Merktu við það sem við á) 

 Salernispappír eða klút 

 Innlegg: lítil og þunn dömubindi 

 Dömubindi eða bindi fyrir þvagleka 

 Annað  tilgreindu hvað var notað ________________________________ 

 

6c.Hversu oft skiptir þú um vörn? (Merktu við einn reit) 

            Sjaldnar en daglega 

 Einu sinni á dag 
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 2-3 sinnum á dag 

  4-5 sinnum á dag 

 6 sinnum á dag eða oftar 

 

6d.  Hver er mánaðarlegur kostnaður af vörum vegna þvagleka fyrir þig? 

              Svar:  ___________ kr. á mánuði (u.þ.b.) 

 

7.  Hversu mikill var mesti þvagleki sem þú hefur upplifað síðustu fjórar 

vikur? (Merktu við einn reit) 

 Enginn 

 Lítið magn 

 Miðlungs magn 

 Mikið magn. 

 

8. Hversu mikil eða lítil áhrif hefur þvagleki haft á félagslíf þitt síðustu 

fjórar vikur? Vinsamlega merktu í reit á bilinu 0 (engin áhrif) og 10 (mjög mikil áhrif) 

 

                        1         2         3         4        5        6           7       8         9         10 

Engin áhrif                                  Mjög mikil áhrif 

 

9. Hversu mikil eða lítil áhrif hefur þvagleki haft á kynlíf þitt síðustu fjórar 

vikur? (Vinsamlega merktu í reit á bilinu 0 (engin áhrif) og 10 (mjög mikil áhrif) 

10.  

                      1         2         3         4        5        6           7       8         9         10 
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Engin áhrif                                  Mjög mikil áhrif 

 Hef ekki stundað kynlíf á síðustu fjórum vikum. 

 

10a. Hefur þú einhvern tíma hlotið einhvers konar meðferð vegna 

þvaglekans? 

 Já 

 Nei       Svaraðu næst spurningu 11 

 

10b. (Ef já í spurningu 10a)  Hvers konar meðferð hlaust þú vegna 

þvaglekans? (Merktu við það sem við á) 

            Grindarbotnsæfingar hjá sjúkraþjálfara 

 Raförvun hjá sjúkraþjálfara 

 Skurðaðgerð 

 Lyfjameðferð , hvaða lyf? _________________________________ 

 Önnur meðferð, hvaða? ___________________________________ 

 

10c.  (Ef já í spurningu 10a) Hvaða áhrif hafði meðferðin á lausn vandans? 

(Merktu í einn reit). 

 Mjög góð áhrif – finn ekki lengur fyrir þvagleka 

 Frekar góð áhrif – finn minna fyrir þvagleka 

 Engin áhrif 

 Frekar slæm áhrif – finn heldur meira fyrir þvagleka 

 Mjög slæm áhrif – finn mun meira fyrir þvagleka 
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VIÐAUKI III 
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