
 
 

 

 

 

 

Samanburður á lendarsveigju, færniskerðingu 

vegna bakverkja og virkni djúpvöðvakerfis 

meðal kvenna með og án áreynsluþvagleka 

 

Guðrún Magnúsdóttir 

María Carrasco 

Sigurlaug Hanna Hafliðadóttir 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Sc. gráðu 

Námsbraut í sjúkraþjálfun  

Heilbrigðisvísindasvið 

Háskóli Íslands 

 



 
 

  



 
 

 

Samanburður á lendarsveigju, færniskerðingu vegna 

bakverkja og virkni djúpvöðvakerfis meðal kvenna með og 

án áreynsluþvagleka 

 

 

 

Guðrún Magnúsdóttir 

María Carrasco 

Sigurlaug Hanna Hafliðadóttir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Sc. gráðu í sjúkraþjálfun  

Leiðbeinendur: Sigrún Vala Björnsdóttir og Halldóra Eyjólfsdóttir  

  

Námsbraut í sjúkraþjálfun  

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands  

Júní 2013 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í sjúkraþjálfun og er  

óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa.  

  

© Guðrún Magnúsdóttir, María Carrasco og Sigurlaug Hanna Hafliðadóttir, 2013  

 

Prentun: Háskólaprent ehf.  

Reykjavík, Ísland 2013  



1 
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Guðrún Magnúsdóttir, María Carrasco og Sigurlaug Hanna Hafliðadóttir 

Leiðbeinendur: Sigrún Vala Björnsdóttir og Halldóra Eyjólfsdóttir 

 

Ágrip 

Tilgangur: Grindarbotnsvöðvar starfa með öðrum hlutum djúpvöðvakerfisins. Ætla 

má að lendarsveigja hafi áhrif á starfsemi grindarbotnsvöðva og allt djúpvöðva-

kerfið í heild sinni. Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort munur sé á 

lendarsveigjum kvenna með og án áreynsluþvagleka. Auk þess að bera saman 

virkni grindarbotnsvöðva, virkni stöðugleikakerfis mjóbaks og mjaðmagrindar og 

færniskerðingu vegna bakverkja milli þessara hópa. Tilgangur rannsóknarinnar er 

einnig að kanna notagildi aðferða sem nota á í stærri rannsókn. 

Aðferðir: Rannsóknin er forkönnun. Þátttakendur voru 20 konur á aldrinum 25-60 

ára og valdar með þægindaúrtaki; annars vegar 10 konur með greindan áreynslu-

þvagleka og hins vegar 10 konur án þvagleka. Lagðir voru fyrir konurnar tveir 

spurningalistar, annars vegar um áhrif bakverkja á daglegt líf (ODI) og hins vegar 

um alvarleika þvagleka (ICIQ-UI), lendarsveigjur voru mældar með SpinalMouse®, 

framkvæmt var stöðugleikapróf fyrir mjóhrygg (active straight leg raise próf) og að 

lokum var virkni grindarbotnsvöðva mæld með vöðvarafriti. Við tölfræðiúrvinnslu 

(SAS Enterprise Guide 4.3) var notast við t-próf fyrir tvíhliða mörk, Wilcoxon próf, 

logistíska aðhvarfsgreiningu og Pearson fylgnistuðul eftir því sem við átti. 

Marktektarmörk voru 5%.  

Niðurstöður: Konur með áreynsluþvagleka reyndust vera með meiri færni-

skerðingu vegna bakverkja samanborið við konur án þvagleka (p<0,05). Enginn 

munur var á milli hópa með tilliti til lendarsveigju, virkni grindarbotnsvöðva né virkni 

djúpavöðvakerfis.   

Ályktun: Niðurstöður þessarar forkönnunar gefa tilefni til að rannsaka frekar tengsl 

líkamsstöðu, virkni djúpvöðvakerfis og bakverkja meðal kvenna með áreynslu-
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þvagleka. Við frekari rannsóknir er raunhæft að nota flestar þær aðferðir og 

tækjabúnað sem í þessari forkönnun voru notaðar fyrir utan vöðvarafritstækið.  
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Core muscle stability, lumbar curvature and disability; 

comparison between women with and without stress urinary 

incontinence 

 

Guðrún Magnúsdóttir, María Carrasco and Sigurlaug Hanna Hafliðadóttir 

Supervisors: Sigrún Vala Björnsdóttir and Halldóra Eyjólfsdóttir 

 

Abstract 

Objective: Pelvic floor muscles (PFM) are among the core muscles of the trunk. 

Lumbar curvature may affect the core muscle system including the PFM. The 

purpose of this study is to investigate whether lumbar curvature varies between 

women with and without stress urinary incontinence (SUI). Further to compare the 

function of PFM, function of lumbopelvic stabilizing system and disability due to 

back pain among these groups. In addition to propose applicable methods for the 

forthcoming study. 

Methods: This is a pilot study. Participants were 20 women aged 25-60 years 

conveniently sampled; 10 women with and 10 women without urinary incontinence. 

The women answered two questionnaires, one on the effects of back pain on daily 

activities (ODI) and one on the severity of incontinence (ICIQ-UI). Lumbar 

curvature was measured using SpinalMouse® and core stability test (active 

straight leg raising test) was performed. Finally, the function of the PFM was 

measured using electromyogram. For statistical analysis (SAS Enterprise Guide 

4.3) t-tests, Wilcoxon tests, logistic regression and Pearson correlation coefficients. 

were computed as appropriate. The significance level was 5%. 

Results: Women with stress urinary incontinence were found to have greater 

disabilities due to back pain compared with women without incontinence (p<0,05). 

There were no differences found between groups with respect to the lumbar 

curvature, PFM function or function of the core muscle system. 

Conclusion: This pilot study reasons further research on the associations between 

posture, function of the core muscles and back pain among women with SUI. The 

methodology and equipment used in this pilot study were adequate except for the 

electromyographic device. 
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Orðalisti 

Skammstafanir 
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Íslenska – Latnesk eða ensk orð 

Aðfallshorn mjaðmagrindar – Pelvic incidence 

Aftari efri mjaðmarbeinsnibba – Spina iliaca posterior superior 

Áreiðanleiki endurtekinna mælinga – Test-retest reliability 
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Beinn kviðvöðvi – M. rectus abdominis 

Brjóst- og lendafell – Fascia thoracolumbalis 

Fetta – Lordosis 

Forkönnun – Pilot study 

Framverkunarstýring – Feedforward control 

Frísvæði – Neutral zone 

Grindarbotnsvöðvar – Pelvic floor muscles 

Grindarhol – Cavitas pelvis  

Grindarþind – Diaphragma pelvis 

Hryggþófi – Discus intervertebralis 

Innri skávöðvi kviðar – M. obliquus internus abdominis 

Klemmuvöðvi þvagrásar – M. compressor urethrae 

Klyfta- og rófuvöðvi – M. pubococcygeus 

Klyftasambryskja – Symphysis pubica 

Kryppa – Kyphosis 

Kviðarþvervöðvi – M. transversus abdominis 

Líkamsstaða – Posture 

Lyftivöðvi bakraufar – M. levator ani 

Margklofavöðvi – Mm. multifidi 

Mjaðmabeinskambur – Crista iliaca 

Mjaðmagrindarverkir – Pelvic girdle pain 
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Réttivöðvi hryggjar – M. erector spinae 

Rófubeinsliður – Art. sacrococcygea 
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Sinafell – Aponeurosis 

Spjaldbein – Os sacrum 

Spjaldliður – Art. sacroiliaca 

Stjórn á líkamsstöðu – Postural control 

Stoðkerfi – Musculoskeletal system 

Stærri lærhnúta – Trochanter major 

Stöðugur – Static 

Taugavöðvavirkni – Neuromuscular function 
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Þýðingar eru fengnar úr Nomina anatomica (Líffæraheiti) eftir Magnús Snædal 

(1996), Brjóst- og brjóstholslíffæri, kviðar- og grindarholslíffæri eftir Hannes Blöndal 

(2004), www.ordabanki.hi.is og www.snara.is. 
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1   Inngangur 

Þvagleki og mjóbaksverkir eru algeng vandamál meðal kvenna og geta þau haft 

mikil félagsleg og sálræn áhrif á líf þeirra. Almennt er talið að 25-45% kvenna verði 

varar við þvagleka einhvern tíma á ævinni (Milsom, Altman, Lapitan, Nelson, Sillén 

og Thom, 2009) auk þess er vitað að 30% einstaklinga muni glíma við langvarandi 

bakvandamál (Ladeira, 2011) og er meirihluti þessara einstaklinga konur 

(DePalma, Ketchum og Saullo, 2012). Rannsóknir hafa leitt í ljós að þvagleki er 

mjög algengur meðal kvenna með bakverki (Eliasson, Elfving, Nordgren og 

Mattsson, 2008). Konur með þvagleka eru einnig líklegri til að hafa bakverki (Smith, 

Russell og Hodges, 2006). Telur fræðikonan Diane Lee (2004) að orsakir 

mjóbaksverkja og áreynsluþvagleka megi bæði rekja til rangrar álagsdreifingar um 

mjóbak og mjaðmagrind sem veldur truflun á starfsemi vöðva og minni temprun á 

kviðarholsþrýstingi. Erfitt hefur þó reynst að segja til um hvernig þessari röngu 

álagsdreifingu er háttað en vitað er að eðlilegar sveigjur í hrygg vernda 

mjaðmagrindina og grindarbotninn gegn auknum kviðarholsþrýstingi (Mattox, 

Lucente, McIntyre, Miklos og Tomezsko, 2000).   

  Grindarbotnsvöðvar gegna mikilvægu hlutverki í líkamanum. Þeir stuðla að 

þvagheldni, veita stuðning við kviðarholslíffæri og taka þátt í stjórnun líkamsstöðu 

og stöðugleika hryggjar með öðrum hlutum djúpvöðvakerfis (Sapsford, 2004). Í 

gegnum tíðina hefur borið á því að djúpir kvið- og bakvöðvar (kviðarþvervöðvi og 

margklofavöðvi) hafi fengið hvað mesta athygli í rannsóknum þegar verið er að 

skoða stöðugleika mjóbaks og mjaðmagrindar með tilliti til hreyfistjórnar. 

Hreyfistjórn mjóhryggjar- og mjaðmagrindarsvæðis er flókið ferli sem hefur það 

hlutverk að framkvæma og stjórna hreyfingum svæðisins í síbreytilegu umhverfi 

(Hodges og Moseley, 2003). Skerðing á hreyfistjórn um þetta svæði veldur skertum 

stöðugleika og minnkaðri getu til þungaflutnings í gegnum mjaðmagrind (O’Sullivan 

o.fl., 2002; O’Sullivan og Beales, 2007a) sem getur leitt til mjóbaks- (Hodges og 

Moseley, 2003) og mjaðmagrindarverkja (O’Sullivan o.fl., 2002). Hafa rannsóknir 

beinst hve mest að kviðarþvervöðvanum og margklofavöðva með tilliti til þessa. 

Styttra er síðan rannsóknir fóru að beinast að áhrifum þindar og grindarbotnsvöðva 

á stöðugleika mjóbaks- og mjaðmagrindarsvæðis og samspili þeirra við kviðvöðva. 

Fram hefur komið að samspil sé milli þessara vöðva og að líkamsstaða hafi áhrif á 

virkni þeirra. Þó er enn margt óvitað um hvernig þessu samspili er háttað.   

  Nýlegar rannsóknir benda til þess að líkamsstaða hafi áhrif á virkni 
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grindarbotnsvöðva (Capson, Nashed og McLean, 2011). Þegar horft er til þess hve 

náið grindarbotnsvöðvar starfa með öðrum hlutum djúpvöðvakerfisins má velta því 

fyrir sér hvaða áhrif vanstarfsemi grindarbotnsvöðva hafi á allt kerfið í heild sinni. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort munur sé á lendarsveigjum kvenna 

annars vegar með áreynsuþvagleka og hins vegar án þvagleka. Auk þess að bera 

saman virkni grindarbotnsvöðva, virkni stöðugleikakerfis mjóbaks og mjaðma-

grindar og færniskerðingu vegna bakverkja, milli þessara hópa. Tilgangur 

rannsóknarinnar var einnig að kanna notagildi aðferða sem nota á í stærri 

rannsókn. 
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2   Fræðileg umfjöllun 

2.1   Líkamsstaða  

Líkamsstaða (e. posture) er skilgreind sem innbyrðis afstaða mismunandi 

líkamshluta við umhverfi sitt á hverjum tímapunkti (Shumway-Cook og Woollacott, 

2007). Hún byggir því á stöðu margra liða í líkamanum og hefur breyting á stöðu 

eins liðar áhrif á stöðu hinna og þar með áhrif á líkamsstöðuna (Magee, 2008).   

  Líkamsstaða mannsins er síbreytileg gegnum æviskeiðið og hefur upprétt staða 

áhrif á þróun hennar. Ávinningur uppréttrar stöðu er margvíslegur og stuðlar að því 

mikla frelsi sem mannslíkaminn hefur til hreyfinga. Miðað við fjórfótastöðu eru 

gallar standandi stöðu þó einnig nokkrir og sem dæmi má nefna aukið álag á 

hryggsúlu, mjaðmagrind og neðri útlimi auk þess sem hún eykur álag á hjarta og 

æðakerfið (Magee, 2008).  

  Til að meta líkamsstöðu í standandi stöðu í þykktarplani (e. sagittal plan) er 

algengast að nota viðmið sem Kendall, McCreary og Provance (1993) settu fram. 

Þeir telja að hagstæðasta líkamsstaðan í uppréttri stöðu byggi á ímyndaðri línu 

sem hægt er að teikna frá eyrnasnepli í gegnum axlarhyrnu (e. acromion), stærri 

lærhnútu (e. greater trochanter), rétt fyrir framan miðlínu hnéliðar og rétt fyrir 

framan dálkshnyðju (e. lateral malleolus). Telja þeir að í þessari stöðu sé líkaminn í 

jafnvægi og stuðli þannig að jafnri þyngdardreifingu og auki stöðugleika liða. 

Hagkvæm líkamsstaða er mikilvæg fyrir líkamlega vellíðan þar sem hún stuðlar að 

því að minnstur mögulegur vöðvakraftur er notaður til að viðhalda henni (Magee, 

2008). Einnig stuðlar hagkvæm líkamsstaða að jafnri dreifingu krafta á liðfleti sem 

dregur úr því álagi sem á þá er lagt (Norkin, 2005). Óheppileg líkamsstaða veldur 

óhagkvæmri vöðvavinnu og virkjunarmynstrum (Hodges og Richardson, 1996). 

Vöðvar geta misst samdráttareiningar sínar (e. sarcomere) ef þeim er haldið í 

styttingu í langan tíma og getur það verið undanfari rangrar álagsdreifingar. Að 

sama skapi ef vöðva er haldið í lengingu yfir lengri tíma bætir hann við sig 

samdráttareiningum en við það breytist lengdar-spennu hlutfallið (e. length-tension 

relationship) og verður óhagstætt fyrir samdráttarhæfni hans. Liðbönd geta lengst 

eða styttst sem annað hvort veldur minnkuðum hreyfanleika eða ofhreyfanleika og 

jafnvel óstöðugleika (Norkin, 2005).  

  Stjórnun líkamsstöðu (e. postural control) er virkt ferli þar sem þyngdaraflið 

virkar stöðugt á líkama okkar. Með tilliti til þessara áhrifa sem þyngdaraflið hefur þá 

væri besta mögulega líkamsstaðan sú að allir líkamshlutar væru í lóðréttri stöðu og 
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lóðlína (e. line of gravity) færi í gegnum alla liðása (Norkin, 2005). Sú líkamsstaða 

er augljóslega óraunhæf. Til að viðhalda líkamsstöðu og jafnvægi í standandi stöðu 

er mikilvægt að halda þyngdarpunktinum yfir undirstöðufletinum og halda höfðinu í 

lóðréttri stöðu þannig að sjónsvið okkar sé ekki skert. Þetta eru aðalmarkmið með 

stjórnun líkamsstöðu (Norkin, 2005). Stjórnunin felst í uppbyggingu beina-

grindarinnar, upplýsingum frá miðtaugakerfinu, sjóninni, innra eyranu og vöðvum 

auk þess sem við fáum upplýsingar frá stöðuskyni liða og skyni fóta. Með þessari 

stjórnun er okkur fært að endurheimta stöðugleika ef honum er raskað og geta séð 

breytingar fyrir og brugðist rétt við þeim (Shumway-Cook og Woollacott, 2007). 

2.1.1   Hryggsveigjur og frávik  

Hryggsúla fullorðins einstaklings einkennist af fjórum greinilegum fram- og 

afturlægum (e. antero-posterior) sveigjum í þykktarplani. Dalton (2005) lýsir 

frumsveigjum (e. primary curves) og síðsveigjum (e. secondary curves). 

Frumsveigjur eru tvær sveigjur sem ekki 

breytast frá fósturskeiði; brjóstsveigjan og 

spjaldsveigjan, sem báðar eru íhvolfar að 

framan (e. anterior concavity) og mynda 

kryppu (e. kyphosis). Síðsveigjur hryggjar 

mynduðust sem aðlögun hryggjarins að 

uppréttri stöðu og því er maðurinn eina 

hryggdýrið sem þróað hefur með sér slíkar 

sveigjur. Síðsveigjurnar eru einnig tvær; 

hálssveigjan og lendarsveigjan. Þær eru 

íhvolfar að aftan (e. posterior concavity) og 

mynda fettu (e. lordosis) (sjá mynd 1). 

Nánari lýsingu á líffærafræði hryggjar má 

sjá í viðauka I. Sveigjur hryggjarins eru mikilvægar fyrir álagsdreifingu þar sem þær 

þola mun meiri samþjöppunarkrafta (e. compressive loads) miðað við ef hryggurinn 

væri bein súla (Dalton, 2005). Neðri útlimir og staða þeirra geta haft mikil áhrif á 

stöðu hryggjar (Kendall o.fl., 1993) en mjaðmagrindin hefur hvað mest áhrif á 

eðlilega sveigju í mjóhrygg (Legaye, Duval-Beaupère, Hecquet og Marty, 1998). 

Þau áhrif sem mjaðmagrindin hefur á stöðu mjóhryggjar eru vegna samspils milli 

stöðu spjaldbeins (e. sacral slope) og halla mjaðamagrindar (e. pelvic tilt) sem 

mynda saman svokallað aðfallshorn mjaðmagrindar (e. pelvic incidence) (sjá mynd 

2) (Legaye o.fl., 1998). Aukið aðfallshorn (62° eða meira) verður vegna aukins 

 

Mynd 1. Hryggsveigjur 
(http://pilates.about.com/od/technique/ 
ss/human-spine-anatomy_3.htm) 
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halla spjaldbeins og þar af leiðandi eykst lendarsveigjan. Ef aðfallshornið er 

minnkað (44° eða minna) verður minni halli á spjaldbeini sem veldur minnkaðri 

lendarsveigju (Boulay o.fl., 2006). 

  Frávik frá hagkvæmri líkamsstöðu í þykktarplani má oft rekja til aukningar eða 

skerðingar á eðlilegum sveigjum 

hryggjar (Roussouly og Nnadi, 

2010). Nokkrar tegundir líkamsstöðu 

hafa verið skilgreindar sem 

óhagstæðar fyrir líkamann og því 

tengdar vandamálum í stoðkerfinu 

(e. musculoskeletal system). Dæmi 

um þessar líkamsstöður eru 

framstæð höfuðstaða þar sem 

hálssveigjan er aukin og staða þar 

sem brjóstsveigjan er aukin (Griegel-

Morris, Larson, Mueller-Klaus og 

Oatis, 1992). Önnur þekkt 

líkamsstaða sem talin er tengjast 

stoðkerfisverkjum einkennist af 

aukinni lendarsveigju (Evcik og 

Yücel, 2003). Ef orsakir þessarar 

líkamsstöðu eru ekki af bygginga-

legum ástæðum má meðal annars 

rekja þessa líkamsstöðu til veikra 

kviðvöðva og stuttra réttivöðva mjó-

hryggjar (Magee, 2008). Rannsókn 

Mattox o.fl. (2000) sýndi fram á að eðlilegar sveigjur í hrygg vernda 

mjaðmagrindina og grindarbotninn gegn auknum kviðarholsþrýstingi. Óhagstæðar 

breytingar á líkamsstöðu geta valdið auknu álagi á stoðkerfið og valdið 

óhagkvæmri vöðvavinnu með breyttum virkjunarmynstrum en þetta er þekkt 

vandamál hjá einstaklingum með langvinna mjóbaksverki (Hodges og Richardson, 

1996).    

 

Mynd 2. Aðfallshorn mjaðmagrindar 
Hornið milli efri kants endaplötu S1 og 
lárétts áss ákvarðar stöðu spjaldbeins (e. 
sacral slope). Hornið milli lóðlínu og línu 
sem tengir miðpunkt endaplötu S1 við ás 
lærleggshöfuðs segir til um halla 
mjaðmagrindar (e. pelvic tilt). Aðfallshorn 
(e. pelvic incidence) er hornið sem myndast 
á milli línu sem liggur hornrétt við miðju 
endaplötu spjaldbeins og línu sem liggur frá 
miðju endaplötunnar niður í miðju 
lærleggshöfuðs. (Legaye o.fl., 1998) 
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2.2   Hreyfistjórn mjóhryggjar- og mjaðmagrindarsvæðis 

Hreyfistjórn er skilgreind sem hæfni líkamans til að stjórna þeim þáttum sem teljast 

til forsendna hreyfinga (Shumway-Cook og Woollacott, 2007). Hreyfistjórn 

mjóhryggjar- og mjaðmagrindarsvæðis er flókið ferli sem hefur það hlutverk að 

framkvæma og stjórna hreyfingum svæðisins í síbreytilegu umhverfi. Framkvæmd 

og stjórnun hreyfinga krefst þess að taka þarf tillit til þeirra krafta sem á líkamann 

verka (Hodges og Moseley, 2003), annars vegar krafta sem eiga upptök sín í 

fyrirsjáanlegum og ófyrirsjáanlegum truflunum og hins vegar krafta sem myndast 

við hreyfingar líkamans (Zazulak, Hewett, Reeves, Goldberg og Cholewicki, 2007). 

Forsendur hreyfinga byggja því á flóknu samspili skynjunar (e. perception), 

vitrænnar getu (e. cognition) og athafnarinnar sjálfrar (e. action). Miðtaugakerfið 

skipuleggur og samhæfir virkni hinna ýmsu vöðva og liða við myndun samhæfðra 

færnimiðaðra hreyfinga. Skynupplýsingar frá líkamanum og umhverfinu eru einnig 

nauðsynlegur þáttur til þess að velja úr og stjórna hreyfingum. Hugsun og skynjun 

einstaklingsins á sjálfum sér, verkefninu sem verið er að framkvæma og 

umhverfinu sem viðkomandi hreyfir sig í hefur einnig áhrif á hreyfingar líkamans 

(Shumway-Cook og Woollacott, 2007).  

2.3   Stöðugleiki mjóhryggjar- og mjaðmagrindarsvæðis 

Nákvæmrar hreyfistjórnar er þörf til þess að viðhalda stöðugleika um svæði 

mjóhryggjar og mjaðmagrindar (Cholewicki og McGill, 1996; Hodges og Moseley, 

2003). Stöðugleiki byggir á hagkvæmri álagsdreifingu milli liða og felur í sér að 

hver liður er undir hæfilegu álagi (Vleeming, Albert, Östgaard, Sturesson og Stuge, 

2008). Líffærafræðileg uppbygging liðanna, virkir samþjöppunarkraftar sem verka 

yfir þá og taugavöðvastjórnun stuðla að hagkvæmum stöðugleika mjóhryggjar og 

mjaðmagrindar. Mjaðmagrindin er í eðli sínu stöðug og myndar hún grunn fyrir 

annars óstöðuga hryggsúluna (sjá nánar um líffærafræði mjaðmagrindar í viðauka 

I). Stöðugleiki mjaðmagrindarinnar felst að stórum hluta í grófu yfirborði liðflata 

spjaldliðanna en einnig spila vöðvar, liðbönd og bandvefshimnur mikilvægt hlutverk 

(Arumugam, Milosavljevic, Woodley og Sole, 2012). Vegna óstöðugs eðlis síns er 

hryggsúlan að miklu leyti háð virkum stöðugleika frá vöðvum (Cholewicki og McGill, 

1996; Panjabi, 1992a).   

 Panjabi (1992a) setti fram kenningu um stöðugleikakerfi hryggjarins og hafa 

aðrir fræðimenn yfirfært kenningar hans yfir á stöðugleikakerfi mjóbaks- og 

mjaðmagrindarsvæðis (Arumugam o.fl., 2012). Kenningin felur í sér skiptingu 
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stöðugleikakerfisins í þrjú undirkerfi, þ.e. óvirkt kerfi, virkt kerfi og taugastjórnunar-

kerfi. Óvirka kerfið samanstendur af hryggsúlunni og liðumbúnaði hennar. Það 

veitir hryggnum innri stöðugleika og vinnur gegn því álagi sem á hrygginn verkar. 

Virka kerfið samanstendur af öllum vöðvum og sinum sem tengjast og umlykja 

hryggsúluna. Veitir þetta kerfi hryggnum virkan stöðugleika sem háður er 

taugastjórnunarkerfinu (Panjabi, 1992a). Mikilvægt er því að úthald og styrkur 

vöðvanna sé nægur til að standa undir kröfum hryggjarins um stöðugleika. 

Taugastjórnunarkerfið samanstendur af þeim hlutum miðtauga- og úttaugakerfisins 

sem tengjast hreyfistjórn hryggjar ásamt kraft- og hreyfinemum í liðböndum, sinum 

og vöðvum (Hodges og Moseley, 2003; Panjabi, 1992a). Hodges og Moseley 

(2003) lýsa því hvernig taugastjórnunarkerfið tekur á móti og vinnur úr 

skynupplýsingum sem berast frá virka og óvirka kerfinu og í kjölfarið ákvarðar 

magn þeirrar svörunar sem þörf er á. Þeir lýsa því hvernig taugastjórnunarkerfið 

sendir boð til virka kerfisins sem leiðir til samhæfðra viðbragða bolvöðva. 

Vöðvavirknin þarf að eiga sér stað á réttum tíma með hæfilegum krafti og er hún 

stöðugt endurmetin. Enn fremur lýsa þeir því að taugastjórnunarkerfið skipuleggur 

viðbrögð við fyrirsjáanlegum og ófyrirsjáanlegum utanaðkomandi truflunum.   

  Stöðugleikakerfið stuðlar að því að hreyfingum hryggjarins sé haldið innan 

ákveðinna lífeðlisfræðilegra marka. Panjabi (1992b) skilgreinir þessi mörk sem 

frísvæði (e. neutral zone) en það er sá hluti hreyfiferils milli hryggjarliða þar sem lítil 

mótstaða er gegn hreyfingu. Undir eðlilegum kringumstæðum skapa undirkerfin 

þann stöðugleika sem þörf er á hverju sinni (Panjabi, 2003) og stuðla að 

hagkvæmni hreyfinga (Arumugam o.fl., 2012) (sjá mynd 3). Undirkerfin þrjú eru háð 

hvert öðru og stuðlar samvirkni þeirra að stöðugleika hryggjar með því að tryggja 

að hreyfing milli hryggjarliða sé haldið innan frísvæðisins. 

  Truflun í einu eða fleiri undirkerfum veldur ójafnvægi í stöðugleikakerfinu en 

virkni undirkerfanna og stærð frísvæðis getur meðal annars truflast vegna áverka, 

hrörnunarbreytinga eða vöðvaójafnvægis. Ef breyting á stærð frísvæðisins er það 

mikil að stöðugleikakerfið nær ekki að vinna gegn henni getur það haft í för með 

sér ýmis vandamál svo sem breytta hreyfistjórn, óstöðugleika og verki vegna 

ertingar viðkvæmra vefja. Panjabi (1992a) skilgreinir óstöðugleika í hrygg sem 

óeðlilega mikla hreyfingu milli hryggjarliða sem valdið getur ertingu á taugavef eða 

skaða á liðbönd, liðpoka, trefjabauga (e. anulus fibrosus) eða endaplötur (e. end 

plates). Telur hann að óstöðugleikinn sé afleiðing skerðingar á virkni 
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stöðugleikakerfisins sem orsaki aukningu frísvæðis. Talað er um að neikvætt 

samband sé á milli  

stöðugleika í hrygg og mjóbaksverkja, svo minni stöðugleiki tengist auknum 

bakverkjum (Hodges og Moseley, 2003; May og Johnson, 2008; Panjabi, 2003). 

Taugastjórnunarkerfið bregst við minnkuðum stöðugleika með uppbótarlausnum og 

fara þær eftir aðlögunarhæfni þess sem þó er innan ákveðinna marka.   

  Panjabi (1992a) fjallaði um þrjár 

mögulegar uppbótarleiðir og 

afleiðingar þeirra. Í fyrsta lagi getur 

eitt undirkerfi tekið yfir starfsemi 

annars og þá viðhelst eðlileg virkni 

stöðugleikakerfisins í heild. Önnur 

uppbótarleið felur í sér langtíma 

aðlögun eins eða fleiri undirkerfa svo 

eðlileg starfsemi næst að nýju en á 

breyttum forsendum. Í þriðja og 

síðasta lagi getur skaði á einu eða 

fleiri undirkerfum leitt til rangstarfsemi kerfisins í heild sem veldur þar með 

óstöðugleika hryggjar. Panjabi (1992b) telur því frísvæðið vera mikilvægan 

mælikvarða á virkni stöðugleikakerfis hryggjarins. Stöðugleiki er því háður 

samhæfðri virkni undirkerfanna þriggja sem stuðla að stöðugleika hryggjarins.  

2.4   Bolvöðvar 

Bolvöðvar eru mikilvægir fyrir hreyfingu og stöðugleika mjóbaks- og 

mjaðmagrindarsvæðis (McGill, Grenier, Kavcic og Cholewicki, 2003; O´Sullivan, 

2000; Panjabi, 1992a). Skipta má bolvöðvum í djúpt og grunnt vöðvakerfi og til að 

eðlileg virkni geti átt sér stað þurfa þessi kerfi að vinna rétt saman. Mismunandi er 

hvernig þeirri skiptingu hefur verið háttað eftir rannsakendum og fræðimönnum 

(Bergmark, 1989; Richardson, Jull, Hodges og Hides, 1999).  

 Grunnvöðvakerfið einkennist af löngum og stórum vöðvum sem eru gerðir af 

hröðum vöðvaþráðum (e. fast-twitch fibers). Langur vogararmur þeirra gerir þá að 

aðalhreyfivöðvum bolsins og stjórna þeir grófhreyfingum hans (Akuthota, Ferreiro, 

Moore og Fredericson, 2008; Hodges og Moseley, 2003). Hröðu vöðvaþræðirnir 

hafa þá eiginleika að virkjast hratt en þeir hafa ekki úthald til að viðhalda samdrætti 

 

Kenning um stöðugleika hryggjar sem 
byggir á samspili þriggja kerfa. (Panjabi, 
1992a). 

Mynd 3. Kenning Panjabi  
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í lengri tíma og þreytast fljótt. Vinna þeirra krefst því mikillar orku (Silverthorn, 

Ober, Garrison, Silverthorn og Johnson, 2007). 

  Djúpvöðvakerfið samanstendur hins vegar af styttri vöðvum sem gerðir eru af 

hægum vöðvaþráðum (e. slow-twitch fibers) (Akuthota o.fl., 2008). Hægu 

vöðvaþræðirnir gera djúpa kerfinu kleift að viðhalda stöðugleika í lengri tíma þar 

sem úthald þeirra er gott. Þeir virkjast hins vegar hægt en virkni þeirra helst stöðug 

(Silverthorn o.fl., 2007).   

  Bæði kerfin taka þátt í myndun stöðugleika, hvort á sinn hátt. Grunna kerfið 

stífar af hryggsúluna í heild sinni (Bergmark, 1989; Cholewicki og McGill, 1996; 

McGill o.fl., 2003) á meðan djúpa kerfið veitir staðbundinn stöðugleika milli 

einstakra hryggjarliða (Akuthota o.fl., 2008; Cholewicke og McGill, 1996). Myndar 

djúpvöðvakerfið þar með stöðugan grunn fyrir grunnvöðvakerfið að vinna á.  

 2.4.1   Djúpvöðvakerfið 

Djúpvöðvakerfi bolsins er byggt upp af þindinni, kviðarþvervöðva, margklofavöðva 

og grindarbotnsvöðvum (Richardson o.fl., 1999). Mynda þessir vöðvar hólk sem 

hylur kviðar- og grindarholið að innan. Grindarbotnsvöðvar mynda botn hólksins, 

þindin þak þess og kviðarþvervöðvi, auk margklofavöðva, umkringja hann. Í 

sameiningu gegna þessir vöðvar mikilvægu hlutverki í því að viðhalda stöðugleika 

bolsins (Hodges, Sapsford og Pengel, 2007; Sapsford, 2001, 2004). Nánari 

umfjöllun um líffærafræði djúpvöðvakerfis má finna í viðauka I.   

  Rannsóknir hafa sýnt fram á að virkni þindar (Hodges, Butler, McKenzie og 

Gandevia, 1997), kviðarþvervöðva (Hodges og Richardson, 1997) og 

margklofavöðva (Moseley, Hodges og Gandevia, 2002) verður á undan 

viljastýrðum hreyfingum útlima og er sú virkni í samræmi við stöðugleikaþörfina. Sú 

fyrirframvirkni aðlagar líkamsstöðuna og viðheldur stöðugleika bols gagnvart þeim 

kröftum sem myndast við hreyfingar (Hodges, Cresswell og Thorstensson, 1999; 

Hodges og Richardson, 1997; Shumway-Cook og Woollacott, 2007). Verður þetta 

fyrir tilstuðlan svokallaðrar framverkunarstýringar (e. feedforward control) í 

miðtaugakerfinu og felur í sér röð vöðvavirkjunar sem er fyrirfram ákvörðuð 

(Shumway-Cook og Woollacott, 2007).  

  Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að grindarbotnsvöðvar hafa einnig þessa 

fyrirframvirkni (Hodges o.fl., 2007; Sjödahl, Kvist, Gutke og Öberg, 2009; Smith, 

Coppieters og Hodges 2007a). Meðal annars hefur virkni grindarbotnsvöðva í 

tengslum við þind og djúplægu kviðvöðvana verið rannsökuð við hreyfingar 

handleggja (Hodges o.fl., 2007; Sjödahl o.fl., 2009). Við þær hreyfingar virkjast 
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kviðvöðvar og þind fyrirfram og við það verður aukning á kviðarholsþrýstingi. Til að 

viðhalda þvagheldni þurfa grindarbotnsvöðvar því að virkjast (Ashton-Miller, 

Howard og DeLancey, 2001). Í rannsókn sinni sýndu Hodges o.fl. (2007) fram á að 

grindarbotnsvöðvar virkjuðust á undan kviðvöðvum og þind og því á undan hækkun 

kviðarholsþrýstings. Þetta gefur til kynna að grindarbotnsvöðvar taki þátt í 

stöðugleikastjórnun mjóbaks- og mjaðmagrindarsvæðis.    

  Framlag þessarar fyrirframvirkni djúpvöðvakerfisins til stöðugleika felst einnig í 

áhrifum þess á kviðarholsþrýsting (Hodges o.fl., 1997; Hodges o.fl., 1999). 

Kviðarholsþrýstingur getur aukið stífni hryggjarins og veitir það hryggsúlunni 

mikilvægan stuðning þegar stöðugleika er ógnað (Cholewicki, Ivancic og Radebold, 

2002; Hodges, Eriksson, Shirley og Gandevia, 2005).   

  Hlutverk djúpvöðvakerfisins er fjölþætt og til að uppfylla það þurfa vöðvarnir að 

vinna saman á réttan hátt. Eins og aðrir vöðvar djúpvöðvakerfis starfa 

grindarbotnsvöðvarnir ekki einangrað heldur í samvinnu við aðra hluta kerfisins 

(Neumann og Gill, 2002; Sapsford og Hodges, 2001; Sapsford o.fl., 2001). 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á samvirkni (e. co-activation) kviðvöðva og 

grindarbotnsvöðva, bæði við viljastýrðar (Sapsford o.fl., 2001; Neumann og Gill, 

2002 ) og óviljastýrðar (Hodges o.fl., 2007) hreyfingar. Sapsford og Hodges (2001) 

sýndu fram á samvirkni grindarbotnsvöðva og kviðarþvervöðva í rannsókn sinni. 

Einnig hefur verið sýnt fram á samvirkni grindarbotnsvöðva, kviðarþvervöðva og 

innri skávöðva kviðar (Neumann og Gill, 2002). Í rannsókn Sapsford og Hodges 

(2012) kom fram að samsvarandi minnkun varð á flæði þvags (e. urinary flow) við 

þvaglát hjá heilbrigðum konum við kröftugan viljastýrðan samdrátt í 

grindarbotnsvöðvum annars vegar og í vöðvum neðri hluta kviðar (kviðarþvervöðva 

og innri skávöðva kviðar) hins vegar. Bendir þetta til taugalífeðlisfræðilegrar 

tengingar milli þessara tveggja vöðvahópa og útskýrir að hluta þá taugafræðilegu 

stjórnun sem viðheldur þvagheldni við þær athafnir daglegs lífs sem hækka 

kviðarholsþrýsting. Truflun á þessari samvirkni gæti því valdið þvagleka (Sapsford 

og Hodges, 2012). 

  Talið er að ef skerðing er á tónískri virkni kviðþvervöðva, þá séu auknar líkur á 

því að virkni grindarbotnsvöðva sé einnig skert (Sapsford, 2004). O´Sullivan o.fl. 

(2002) telja að lífaflfræðilegar breytingar séu á virkni þindar og grindarbotnsvöðva 

hjá þeim sem sýna merki um óstöðugleika í mjaðmagrind. Þeir mátu 

óstöðugleikann með prófi sem felur í sér að einstaklingur finnur þyngdarmun eða 

sýnir merki um óstöðugleika í kringum mjaðmagrind við það að lyfta fótlegg frá 
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bekk í baklegu (e. active straight leg raise; ASLR). Þegar skerðing verður á getu 

stöðugleikakerfisins til að viðhalda kviðarholsþrýstingnum minnkar stöðugleikinn 

um svæðið (Thompson, O´Sullivan, Briffa og Neumann, 2006).   

  Af þessu er ljóst að samspil djúpu stöðugleikavöðvanna er nauðsynlegt til að 

viðhalda stöðugleika um mjóbaks- og mjaðmagrindarsvæðið. Gegna þeir vöðvar þó 

fleiri mikilvægum hlutverkum í líkamanum svo sem í öndunarstjórnun (Hodges o.fl., 

2007) og að viðhalda þvagheldni (Hodges og Gandevia, 2000). 

2.5   Virkni grindarbotnsvöðva 

Upptök og vöðvafestur grindarbotnsvöðva ná yfir stórt svæði í mjaðmagrindinni og 

stefna vöðvaþráða er misjöfn en þrátt fyrir það er litið á þessa vöðva sem eina 

samstarfandi einingu (sjá nánar um líffærafræði grindarbotnsins í viðauka I) (Kegel, 

1948, 1952). Grindarbotnsvöðvarnir hafi bæði tóníska og fasíska virkni. Tónísk 

virkni þeirra gerir þá vel til þess fallna að vinna á móti þyngdaraflinu (Sapsford, 

2004). Með þessari virkni viðhalda grindarbotnsvöðvar þvagheldni með lokun 

þvagrásarinnar og stuðningi við grindarholslíffærin (Kegel, 1948). Fasísk virkni 

grindarbotnsvöðvanna gerir þeim kleift að bregðast skjótt við auknum 

kviðarholsþrýstingi.   

  Undir eðlilegum kringumstæðum veldur samdráttur vöðvanna lokun á 

útgangsopum grindarbotnsins og færslu þeirra fram á við og upp ásamt botni 

þvagblöðrunnar (e. bladder base) (Kegel, 1948). Þar sem grindarbotnsvöðvar eru 

djúplægir getur reynst erfitt að spenna þá viljastýrt (Peschers o.fl., 2001). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að mörgum konum reynist erfitt að framkvæma samdrátt 

í grindarbotnsvöðvum og hafa þær tilhneigingu til að þrýsta grindarbotnsvöðvum 

ásamt hálsi og botni þvagblöðru niður á við (Bø o.fl., 1988; Thompson og 

O´Sullivan, 2003). Kegel (1952) greindi frá því að um þriðjungur kvenkyns sjúklinga 

hans gat ekki spennt klyfta- og rófuvöðva viljastýrt án nákvæmra leiðbeininga og 

örvunar í gegnum þreifingu. Sýnt hefur verið fram á tengsl milli þess að stífa 

kviðvegginn af, halda andanum niðri í sér og að ná ekki að framkvæma viljastýrðan 

samdrátt grindarbotnsvöðva. Eru það dæmi um einkenni breyttrar hreyfistjórnunar 

djúpvöðvakerfisins (O’Sullivan o.fl., 2002). Bø o.fl. (1988) sýndu fram á í rannsókn 

sinni að 32% kvenna með áreynsluþvagleka gátu ekki framkvæmt réttan 

viljastýrðan samdrátt grindarbotnsvöðva eftir ýtarlegar munnlegar leiðbeiningar. Ef 

réttur samdráttur næst ekki verður ekki færsla á hálsi þvagblöðru upp á við en hún 

er nauðsynleg til þess að þvagheldni sé viðhaldið (Ashton-Miller o.fl., 2001).  
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  Í rannsókn Capson o.fl. (2011) var kannað hvaða áhrif mismunandi stöður hafa 

á starfsemi grindarbotnsvöðva hjá konum sem ekki voru með þvagleka. Minni virkni 

var í grindarbotnsvöðvum þegar þátttakendur voru í baklegu miðað við standandi 

stöðu en þá þurfa vöðvarnir ekki að vinna eins mikið á móti þyngdaraflinu. Í 

standandi stöðu mældist meiri hvíldarspenna þegar lendarsveigja var minnkuð (e. 

hypo-lordotic posture) miðað við vanastöðu hvers og eins og þegar lendarsveigja 

var aukin (e. hyper-lordotic posture). Höfundar tala um að afstaða vöðvanna 

breytist með breyttri stöðu mjóhryggjar, spjaldbeins og halla mjaðmagrindar. Ef 

lendarsveigja er minnkuð getur það leitt til þess að stytting verður á 

grindarbotnsvöðvum sem veldur því að aukinn fjöldi taugaboða berst til þeirra og 

þannig eykst hvíldarvirknin. Þegar konurnar áttu að framkalla hámarkssamdrátt 

náðist kröftugri samdráttur í vanastöðu miðað við aukna eða minnkaða 

lendarsveigju. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að í vanastöðu geti 

viðkomandi náð fram mestri virkni grindarbotnsvöðva bæði við hámarkssamdrátt og 

við ýmsar athafnir. Það er talið vera vegna þess að í þeirri stöðu hafa 

grindarbotnsvöðvar mesta möguleika á að vinna með kviðvöðvum (e. co-

contraction) og þind, mynda þar með sem mestan kviðarholsþrýsting og auka 

þannig stuðning við hrygg. Frávik frá þessari vanastöðu geta haft áhrif bæði á 

stöðugleika við hrygg og hve vel gengur að stjórna þvaglátum.  

2.5.1   Þvagheldni  

Ashton-Miller o.fl. (2001) lýstu því f lókna samspili  þátta sem gera okkur 

kleift að halda þvagi við áreynslu. Þeir skipta þessum þáttum niður í tvo flokka, 

annars vegar vefi sem viðhalda stuðningi við þvagrásina og hins vegar lokunarkerfi 

hringvöðva þvagrásar. Lýsingu á uppbyggingu þvagrásarkerfis má finna í viðauka I. 

Fyrri flokkurinn, sem snýr að utanaðkomandi stuðningi þvagrásarinnar, saman-

stendur af framhluta legganga, efra þindarfelli grindar (e. endopelvic fascia), 

sinaboga grindarfells (e. arcus tendineus fasciae pelvis) og lyftivöðva bakraufar. 

Við hósta færast líffæri í neðra kviðarholi niður á við vegna samdráttar í þind og 

kviðvöðvum. Þvagblaðran er eitt þessara líffæra og þegar háls þvagblöðrunnar 

færist niður á við verða aðliggjandi vefir fyrir skriðþunga í sömu átt sem vefir 

grindarbotnsins verða að taka á móti. Þegar grindarbotninn tekur á móti þessum 

skriðþunga þrýstist aðlægur hluti þvagrásarinnar niður á undirliggjandi vefi, þ.e. 

efra þindarfell grindar, leggöng og lyftivöðva bakraufar. Kviðarholsþrýstingurinn 

verkar þvert á þvagrásina og þrýstir framveggnum upp að afturveggnum og hjálpar 

þannig til við að loka þvagrásinni og koma í veg fyrir þvagleka. Ef veikleiki er í þeim 
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vefjum sem styðja við þvagrásina halda þeir ekki á móti þegar þrýstingur á 

þvagrásina eykst og hún lokast því ekki sem skyldi. Það getur til dæmis gerst ef 

taugar lyftivöðva bakraufar skaddast en þá rýrnar vöðvinn og álagið færist yfir á 

efra þindarfell grindar. Ef þindarfellið er undir stöðugu álagi í lengri tíma minnkar 

mótstaða þess og það getur leitt til sigs grindarholslíffæra. Skaddist vöðvinn á 

einhvern hátt er óvíst að hann nái nokkurn tíma fyrri hámarkssamdrætti. Þessi 

minnkaði vöðvakraftur leiðir til aukins eftirgefanleika í grindarbotninum og 

minnkaðrar mótstöðu sem getur leitt til þvagleka. Eins og fram kom í rannsókn 

Howard, Miller, DeLancey og Ashton-Miller (2000) þá er marktækt aukinn 

eftirgefanleiki í hálsi þvagblöðru hjá konum með áreynsluþvagleka miðað við konur 

án þvagleka.  

  Seinni flokkurinn sem Ashton-Miller o.fl. (2001) lýstu snýr að lokunarkerfi 

hringvöðva þvagrásar sem myndað er af rákóttum og sléttum vöðvum þvagrásar 

auk æðaflækju í undirslímu (e. submucosa). Vöðvar þvagrásarinnar viðhalda 

þvagheldni á ýmsa vegu. Aðlægu opi þvagrásar er haldið lokuðu af tæmivöðva 

þvagblöðru. Rákótti hringvöðvi þvagrásar við aðlægt op þvagrásar er aðallega 

myndaður af hægum vöðvaþráðum. Þeir eru því til þess fallnir að halda stöðugri 

vöðvavirkni en einnig að auka vöðvaspennu viljastýrt ef þess er þörf. Við fjarlægt 

(e. distal) op þvagrásarinnar er rákóttur þrengivöðvi þvagrásar og legganga og 

klemmuvöðvi þvagrásar sem loka þvagrásinni. Sléttu vöðvar þvagrásarinnar eru til 

staðar eftir endilangri þvagrás nema neðsta hluta hennar og gegna því hlutverki að 

viðhalda þvagheldni. Þvagrásin er þakin æðaflækju sem er talin eiga þátt í að 

viðhalda þvagheldni. Þetta verður vegna viðloðunarkrafta milli yfirborða slím-

húðarinnar sem mynda þannig vatnshelda þéttingu. 

2.6   Þvagleki 

Þvagleki er skilgreindur sem kvörtun um óviljastýrð þvaglát (Abrams o.fl., 2003). 

Ástæðan er sú að þrýstingur í þvagblöðru verður hærri en þrýstingur í þvagrás 

(Sapsford, 2001). Þvagleki getur komið fram á öllum aldri hjá báðum kynjum 

(Abrams o.fl., 2003). Þvagleki er þó þekktari hjá konum og hefur verið rannsakaður 

meira meðal kvenna. Tíðni þvagleka er mjög breytileg eftir rannsóknum og geta 

ástæður þess verið margvíslegar, svo sem breytileg úrtök sem notuð eru í 

rannsóknum, mismunandi skilgreiningar á þvagleka og orðalag í spurningalistum, 

mismunandi aðferðir við öflun upplýsinga og fleira (Milsom o.fl., 2009). Í belgískri 

rannsókn kom fram að tæp 5% kvenna, 15 ára og eldri, hefðu upplifað þvagleka og 
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kom í ljós að tíðnin hækkaði með aldri (Van Oyen og Van Oyen, 2002). Í annarri 

rannsókn sem gerð var á konum 18 ára og eldri voru 69% sem upplifað höfðu 

þvagleka en 30% sögðu það hafa félagsleg eða heilsufræðileg vandamál í för með 

sér (Swithinbank o.fl., 1999). Milsom o.fl. (2009) benda á að flestar rannsóknir 

greina þó frá því að algengi þvagleka sé á bilinu 25-45%. Í skilgreiningum á 

þvagleka er oftast notast við tíðni, þ.e. hve oft viðkomandi hafi óviljastýrt misst 

þvag á síðasta ári, mánuði eða viku. Einnig er hægt að skilgreina þvagleka út frá 

tíðni og magni þess þvags sem viðkomandi missir (Milsom o.fl., 2009).   

  Þvagleka hjá konum er oftast skipt í þrjá flokka: áreynsluþvagleka, 

bráðaþvagleka og blandleka. Áreynsluþvagleki er skilgreindur sem óviljastýrð 

þvaglát við áreynslu, hósta eða hnerra og verður honum gerð frekari skil hér á eftir. 

Bráðaþvagleki er umkvörtun um óviljastýrð þvaglát í tengslum við bráða 

þvaglátsþörf og blandleki hefur, eins og nafnið gefur til kynna, bæði einkenni 

áreynslu- og bráðaþvagleka, þ.e. óviljastýrð þvaglát í tengslum við bráða 

þvaglátaþörf og einnig við áreynslu, hósta eða hnerra (Abrams o.fl., 2003).   

  Eins og gefur að skilja hefur þvagleki mikil áhrif á daglegt líf einstaklinga. Í 

rannsókn Coyne, Zhou, Thompson og Versi (2003) á heilsutengdum lífsgæðum 

einstaklinga með áreynsluþvagleka, bráðaþvagleka og blandleka kom í ljós að 

einstaklingar með blandleka voru með marktækt lakari heilsutengd lífsgæði miðað 

við einstaklinga með áreynsluþvagleka. Einstaklingar með bráðaþvagleka voru 

með marktækt lakari svefn miðað við einstaklinga með áreynsluþvagleka.  

2.6.1   Áreynsluþvagleki 

Áreynsluþvagleki er algengasta þvagvandamál ungra kvenna (Sapsford, 2004) og 

lýsir sér sem óviljastýrðum þvaglátum sem verða þegar þrýstingur í þvagblöðru 

verður hærri en þrýstingur í þvagrás eins og við hósta, hnerra eða líkamlega 

áreynslu (Eliasson o.fl., 2008; Sapsford, 2001). Meðganga og fæðing eru sterkir 

áhættuþættir fyrir áreynsluþvagleka og er fæðing í gegnum leggöng aðalorsök 

hans. Flestar konur upplifa áreynsluþvagleka einhvern tímann á meðgöngu, oftast 

á síðasta þriðjungi meðgöngunnar, sem lagast síðan eftir fæðingu (Milsom o.fl., 

2009). Við meðgönguna verður aukið álag á grindarbotninn vegna þeirrar þyngdar 

sem á honum hvílir. Þessi aukna þyngd hefur áhrif á vefi mjaðmagrindarinnar 

vegna stöðugrar teygju og ofálags sem veldur veikingu grindarbotnsvöðva, tauga 

og annarra vefja auk þess hormónaáhrif valda auknum eftirgefanleika 

grindarbotnsvöðva, bandvefs og auknum hreyfanleika háls þvagblöðru. Sumar 

konur fá áreynsluþvagleka strax eftir fæðingu en hjá öðrum konum ber ekki á 
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þvagleka fyrr en mörgum árum eftir fæðingu (Milsom o.fl., 2009). Áreynsluþvagleki 

er þó ekki einvörðungu tengdur meðgöngu og fæðingu en margar konur sem aldrei 

hafa fætt börn eru greindar með hann (Eliasson o.fl., 2008). Offita er annar 

áhættuþáttur áreynsluþvagleka en sambærilegt og á meðgöngu verður aukinn 

þrýstingur á grindarbotninn sem með tímanum getur veikt hann og aðliggjandi vefi. 

Offita getur enn fremur aukið á magn einkenna þvaglekans.  

  Ástæður áreynsluþvaglekans geta verið ýmsar. Má þar nefna lágan 

lokunarþrýsting í þvagrás, ónógan stuðning við þvagrás, ónóga hvíldarspennu í 

grindarbotnsvöðvum, seinkun á virkni grindarbotnsvöðva, ósamhverfan samdrátt í 

grindarbotnsvöðvum, slappa grindarbotnsvöðva og slappa kviðvöðva (Sapsford, 

2004). Áreynsluþvagleki er því tengdur líffærafræðilegum veikleikum í vefjunum 

sem styðja við þvagblöðru og þvagrás og/eða rangri virkni í tauga- og 

vöðvastjórnun sem aðstoðar við að viðhalda þrýstingi í þvagrásinni (Dumoulin og 

Hay-Smith, 2008).   

  Rannsókn Smith o.fl. (2007a) á virkjun grindarbotnsvöðva hjá konum með 

áreynsluþvagleka sýndi fram á breytta hreyfistjórn. Þessi breytta hreyfistjórn 

einkennist af röngum viðbrögðum grindarbotnsvöðva við hraðar hreyfingar 

handleggja sem lýsir sér í seinkaðri virkjun og of kröftugum samdrætti miðað við 

áreiti (e. overshoot). Önnur rannsókn sýndi fram á að hjá konum með 

áreynsluþvagleka verður aukin virkni í ytri skávöðva kviðar og grindarbotnsvöðvum 

við utanaðkomandi truflun á líkamsstöðu miðað við konur án þvagleka. Þessi 

óhagstæða hreyfistjórn verður meiri eftir því sem þvaglekinn er meiri (Smith, 

Coppieters og Hodges, 2007b).  

  Við greiningu á hverskyns þvagvandamálum er nauðsynlegt að byrja á að kynna 

sér ítarlega sögu einstaklingsins þar sem magni og alvarleika einkenna er lýst, 

áhrifum einkenna á lífsgæði og hvort einkenni séu til staðar sem gætu verið vegna 

taugasjúkdóma. Eins þarf að fá upplýsingar um fyrri sjúkrasögu og félagssögu. Ef 

saga og almenn skoðun gefa vísbendingar um að um þvagleka sé að ræða er 

ráðlagt að viðkomandi haldi dagbók þar sem skráð er niður tíðni þvagleka, magn 

og ef notuð eru bindi (Abrams o.fl., 2010). 

2.7   Mjóbaksverkir og mjaðmagrindarverkir  

Í vestrænum samfélögum eru mjóbaksverkir algengt heilsufarsvandamál sem 

veldur einstaklingum ómældum óþægindum og kostar þjóðfélagið mikla fjármuni á 

ári hverju (May og Johnson, 2008). Talið er að um 60-90% einstaklinga upplifi 
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bráðan mjóbaksverk að minnsta kosti einu sinni á æviskeiði sínu og allt að 30% 

þeirra lendi í langvinnum bakvandamálum (Ladeira, 2011).   

  Vegna stærðar vandamálsins hafa verið gefnar út margar klínískar leiðbeiningar 

um greiningu og meðferð bakverkja í Evrópu síðastliðin ár. Í þessum klínísku 

leiðbeiningum er hefð fyrir því að skipta mjóbaksverkjum í þrjá flokka eftir því 

hversu lengi einkennin hafa varað fremur en magni einkenna. Í kerfisbundinni 

samantekt Ladeira (2011) á klínískum leiðbeiningum sem birtar voru á árunum 

2002 til 2010 kemur fram að algengast er að skilgreina bráðan mjóbaksverk sem 

verk sem hefur verið til staðar í sex vikur eða minna. Meðalbráður mjóbaksverkur 

er oftast skilgreindur sem bakverkur sem hefur staðið yfir í sex til tólf vikur. Flestir 

skilgreina langvarandi mjóbaksverk sem bakverk sem hefur staðið yfir í tólf vikur 

eða lengur.  

  Orsakir mjóbaksverkja eru þó að mörgu leyti óljósar og aðeins er hægt að rekja 

20% mjóbaksverkja til þekktra ástæðna svo sem beinþynningarbrota, krabbameins 

eða sýkinga. Hins vegar eru orsakir mjóbaksverkja í flestum tilvikum, eða í um 80% 

tilvika, óljósar (Ehrlich, 2003).   

  Áhættuþættir mjóbaksverkja eru margvíslegir og hægt er að hafa áhrif á suma 

þeirra en ekki aðra. Þeir áhættuþættir sem rannsóknir hafa beinst hvað mest að 

eru aldur, kyn og líkamsþyngdarstuðull. Algengi mjóbaksverkja eykst fram að 60-65 

ára aldri en eftir það dregur úr algengi þeirra (DePalma, Ketchum og Saullo, 2011). 

Sýnt hefur verið fram á að mjóbaksverkir eru algengari hjá konum en körlum 

(DePalma o.fl., 2012). Auk þess eru þær líklegri til að þróa með sér langvarandi 

mjóbaksverki (Hoy, Brooks, Blyth og Buchbinder, 2010). Í rannsókn Svensson, 

Andersson, Hagstad og Jansson (1990) kom fram að 27% kvenna með langvinna 

mjóbaksverki upplifðu fyrst bakverki á meðgöngu. Aukinn líkamsþyngdarstuðull 

hefur einnig verið talinn áhættuþáttur mjóbaksverkja en þó virðast veik tengsl þar á 

milli (DePalma o.fl., 2012; Leboeuf-Yde, 2000). Í samantekt Leboeuf-Yde (2000) 

um líkamsþyngd og mjóbaksverki sýndu aðeins 32% þeirra greina sem teknar voru 

fyrir tengsl á milli þessara tveggja þátta.   

  Líkt og með mjóbaksverki hefur reynst erfitt að skilgreina mjaðmagrindarverki 

þar sem skortur er á rannsóknum þess efnis (O´Sullivan og Beales, 2007b). 

Mjaðmagrindarverkir voru áður taldir til mjóbaksverkja en algengara er nú að 

aðgreina þá frá mjóbaksverkjum (Vleeming o.fl., 2008). Mjaðmagrindarverkir (e. 

pelvic girdle pain; PGP) eru nú skilgreindir sem verkir á svæðinu milli aftari efri 

mjaðmarbeinsnibbu (e. posterior superior iliac spine) og þjóskora (e. gluteal fold), 
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sérstaklega í nálægð við spjaldliðina. Verkinn getur leitt niður aftanvert læri eða 

hann verið í klyftasambryskju (e. pubic symphysis) og geta þessir verkir birst 

saman eða hvor í sínu lagi (Vleeming o.fl., 2008).   

  Orsök mjaðmagrindarverkja líkt og mjóbaksverkja er oft óljós (e. non-specific) 

og því eru mjaðmagrindarverkir oft rangt greindir. Mjaðmagrindarverkir eru oft 

meðhöndlaðir sem mjóbaksverkir þar sem þekkt er að mjóbaksverkir geta gefið 

leiðsluverki á svæðið í kringum spjaldliði (O´Sullivan og Beales, 2007b).   

  Upphaf mjaðmagrindarverkja er oft tengt við meðgöngu, rétt eftir barnsburð 

(Bastiaanssen, de Bie, Bastiaenen, Essed og van den Brandt, 2005) eða eftir 

beinan áverka á mjaðmagrindina (O’Sullivan o.fl., 2002). Algengi mjaðmagrindar-

verkja er hærra meðal þungaðra kvenna og benda rannsóknir til þess að um 20% 

þeirra finni fyrir mjaðmagrindarverkjum (Vleeming o.fl., 2008). Hugsanlegir 

áhættuþættir mjóbaks- og mjaðmagrindarverkja hafa verið rannsakaðir en 

niðurstöður rannsókna hafa ekki allar verið samhljóma þar sem verkirnir eru líklega 

komnir til vegna samverkandi þátta. Þó er talið að helstu áhættuþættir séu saga um 

mjóbaksverki eða um áverka á mjaðmagrind (Vleeming o.fl., 2008).  

  Hreyfistjórn er talin gegna mikilvægu hlutverki hjá einstaklingum með 

mjaðmagrindarverki líkt og hjá einstaklingum með mjóbaksverki. Meiri áhersla 

hefur verið lögð á að bæta hreyfistjórn hjá einstaklingum með mjaðmagrindarverki. 

Talið er að skerðing á hreyfistjórn um svæði mjóhryggjar og mjaðmagrindar valdi 

minnkaðri getu til þungaflutnings í gegnum mjaðmagrind og stuðli þannig að 

auknum einkennum (O’Sullivan o.fl., 2002; O’Sullivan og Beales, 2007a). 

  Ýmsir sál- og félagslegir þættir hafa mikil áhrif á þróun og viðhald mjóbaks- 

(Leeuw o.fl., 2007) og mjaðmagrindarverkja (O´Sullivan og Beales, 2007b). 

Langvarandi stoðkerfisverkir eru taldir stafa af flóknu samspili líkamlegra, 

sálrænna, félagslegra og vinnutengdra þátta sem krefjast heildrænnar meðferðar 

(Guzmán o.fl., 2001; O´Sullivan og Beales, 2007a). Langvarandi stoðkerfisverkir 

geta haft gríðarlega neikvæðar afleiðingar fyrir einstaklinginn svo sem á þátttöku 

hans í samfélaginu, andlega líðan, náin sambönd og athafnir daglegs lífs (Breivik, 

Collett, Ventafridda, Cohen og Gallacher, 2006).  

2.7.1   Tengsl djúpvöðvakerfis og mjóbaksverkja 

Eins og fram hefur komið krefst viðhald stöðugleika hryggjar nákvæmrar 

hreyfistjórnar (Hodges og Moseley, 2003). Breytt hreyfistjórn getur valdið skertum 

stöðugleika hryggsúlunnar og haft í för með sér mjóbaksverki auk annarra 

einkenna og eftir því sem hreyfstjórnin er lakari aukast einkennin (Hodges og 
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Moseley, 2003). Við þessa skerðingu verða óæskileg hreyfimynstur lærð og 

samvinna milli vöðva sem eiga annars vegar að styðja hrygginn og hins vegar 

hreyfa hann, truflast. Því sýna einstaklingar með langvarandi bakverki oft 

breytingar á vöðvavirkni sem veldur truflaðri hreyfistjórn (Hodges og Richardson, 

1998; Hodges og Moseley, 2003).  

  Margar rannsóknir hafa sýnt fram á truflaða hreyfistjórn og skerta fyrirframvirkni 

hjá einstaklingum með langvinna mjóbaksverki og hefur þessi breyting bæði sést í 

grunn- og djúpvöðvakerfinu. Í Rannsókn Fabian, Hesse, Grassme, Bradl og 

Bernsdorf (2005) kom í ljós að við aukið álag jókst ekki vöðvavirkni bakvöðva hjá 

einstaklingum með langvinna mjóbaksverki líkt og hjá einkennalausum 

einstaklingum. Algengast er þó að breytingar sjáist á virkjun kviðarþvervöðva 

(Hodges og Moseley, 2003). Í rannsókn Hodges og Richardson (1998) kom í ljós 

að kviðarþvervöðvi virkjaðist seinna hjá einstaklingum með mjóbaksverki miðað við 

einkennalausa við beygju, fráfærslu og réttu í mjöðm. Einnig sást að innri skávöðvi 

kviðar, beinn kviðvöðvi og réttivöðvi hryggjar virkjuðust marktækt seinna hjá 

einstaklingum með mjóbaksverki. 

2.7.2   Mjóbaksverkir og þvagleki 

Sýnt hefur verið fram á að sterk tengsl eru milli vanstarfsemi í grindarbotni og 

þróunar mjóbaks- og mjaðmagrindaverkja (Arab, Behbahani, Lorestani og Azari, 

2010). Hjá konum með þvagleka er aukin tíðni bakverkja samanborið við konur án 

þvagleka (Smith o.fl., 2006). Eins og fram kemur í rannsókn Eliasson o.fl. (2008) 

hafa reyndir sjúkraþjálfarar og sérfræðingar í mjóbaksverkjum fyrir margt löngu 

tekið eftir og rætt um þessi tengsl og hafa þeir tekið eftir að með bættum 

stöðugleika við hrygg sjáist ávinningur hvað varðar bætta stjórn á þvagheldni. Í 

rannsókn þeirra á 200 konum sem voru í meðferð hjá sjúkraþjálfara vegna 

mjóbaksverkja kom í ljós að 78% þeirra voru með þvagleka. Í rannsókn Smith o.fl. 

(2006) var sýnt fram á skerðingu á þvagheldni og breytt öndunarmynstur hjá 

konum með mjóbaksverki miðað við einkennalausar konur. Auk þess virtist vera 

sterkara samband milli þvagleka og bakverkja heldur en milli þvagleka, offitu og 

líkamlegrar virkni. Þó benda þeir á að konur með þvagleka eru líklegri til að vera 

minna líkamlega virkar og eiga við offitu að stríða. Samkvæmt Hodges o.fl. 2007 

gerðu Smith, Russell og Hodges (2005) rannsókn þar sem kom fram að konur með 

áreynsluþvagleka sem ekki höfðu bakverki, voru líklegri til þess að þróa með sér 

bakverki á næstu tveimur til fimm árum. 
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2. 9   Samantekt 

Áreynsluþvagleki er algengasta þvagvandamál ungra kvenna (Sapsford, 2004) og 

er skilgreindur sem óviljastýrð þvaglát við áreynslu, hósta eða hnerra (Abrams o.fl., 

2003) sem tilkomin eru vegna veikleika í grindarbotni eða rangrar tauga- og 

vöðvastjórnunar (Dumoulin og Hay-Smith, 2008). Sýnt hefur verið fram á breytta 

hreyfistjórn grindarbotnsvöðva hjá konum með áreynsluþvagleka sem einkennist af 

seinkaðri virkjun og of kröftugum samdrætti miðað við áreiti (Smith o.fl., 2007a). 

Meðal þessara kvenna er tíðni bakverkja hærri (Smith o.fl., 2006) og sterk tengsl 

eru milli vanstarfsemi í grindarbotni og þróunar mjóbaks- og mjaðmagrindaverkja 

(Arab o.fl., 2010). Orsakir bakverkja eru oftast óljósar en vitað er að stöðugleiki um 

svæði mjóhryggjar og mjaðmagrindar krefst nákvæmrar hreyfistjórnar (Cholewicki 

og McGill, 1996; Hodges og Moseley, 2003) og því er oft litið til tengsla 

hreyfistjórnar og bakverkja í rannsóknum (Hodges og Richardson, 1998; Fabian 

o.fl., 2005).   

  Þeir vöðvar sem skipta hvað mestu máli í því samhengi eru bolvöðvar og hægt 

er að flokka þá niður í djúpt og grunnt vöðvakerfi. Djúpvöðvakerfið er það kerfi sem 

stuðlar sérstaklega að stöðugleika um hrygg og er það myndað af þindinni, 

kviðarþvervöðva, margklofavöðva og grindarbotnsvöðvum (Richardson o.fl., 1999). 

Djúpvöðvakerfið tekur þátt í að bregðast við breytingum á kviðarholsþrýstingi og 

líkamsstöðu, auk þess að stjórna öndun og viðhalda þvagheldni (Neumann og Gill, 

2002; Sapsford og Hodges, 2001; Sapsford o.fl., 2001). Grindarbotnsvöðvar eru 

mikilvægasti hlekkurinn í því síðastnefnda þar sem þeir vinna gegn þyngdaraflinu, 

styðja við þvagrás og geta brugðist skjótt við áreynslu.   

  Eðlilegar sveigjur í hrygg vernda mjaðmagrind og grindarbotn gegn auknum 

kviðarholsþrýstingi (Mattox o.fl., 2000). Frávik frá eðlilegum sveigjum hryggjar, svo 

sem aukin lendarsveigja, eru talin geta tengst stoðkerfisverkjum (Evcik og Yücel, 

2003). Enn fremur hefur staða hryggjar áhrif á virkni grindarbotnsvöðva og talið er 

að hjá konum án þvagleka náist best virkni í vanastöðu (Capson o.fl., 2011). Það 

er talið vera vegna þess að í þeirri stöðu hafa grindarbotnsvöðvar mesta möguleika 

á að vinna með kviðvöðvum og þind og stuðla þannig að auknum stöðugleika við 

hrygg með hækkun kviðarholsþrýstings. Frávik frá þessari vanastöðu geta þannig 

haft áhrif bæði á stöðugleika við hrygg og þvagheldni. 
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3   Tilgangur og tilgátur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort munur sé á lendarsveigjum kvenna 

sem annarsvegar eru með áreynsluþvagleka og hinsvegar þeirra sem ekki eru með 

þvagleka. Einnig að bera saman virkni grindarbotnsvöðva, stöðugleikakerfi 

mjóbaks og mjaðmagrindar og færniskerðingu vegna bakverkja milli hópa.  

Rannsóknarspurning 1: Lendarsveigja er aukin hjá konum með áreynsluþvagleka 

miðað við hjá konum án þvagleka.  

Núlltilgáta 1: Það er enginn munur á lendarsveigjum kvenna með og án þvagleka.  

Rannsóknarspurning 2: Konur með áreynsluþvagleka eru með meiri færni-

skerðingu vegna bakverkja en konur án þvagleka.  

Núlltilgáta 2: Enginn munur er á færniskerðingu vegna bakverkja meðal kvenna 

með og án þvagleka. 

Rannsóknarspurning 3: Konur sem meta magn og alvarleika þvagleka meiri eru 

með aukna færniskerðingu vegna bakverkja.  

Núlltilgáta 3: Engin fylgni er milli magns og alvarleika þvagleka og færniskerðingar 

vegna bakverkja.  

Rannsóknarspurning 4: Marktækt fleiri konur með áreynsluþvagleka eru með 

jákvætt ASLR-próf miðað við konur án þvagleka.  

Núlltilgáta 4: Enginn munur er á útkomu ASLR-prófs meðal kvenna með 

áreynsluþvagleka og án þvagleka.  

Rannsóknarspurning 5: Hvíldarvirkni í grindarbotnsvöðvum kvenna með 

áreynsluþvagleka er marktækt meiri miðað við hvíldarvirkni kvenna án þvagleka. 

Núlltilgáta 5: Enginn munur er milli hópa hvað varðar hvíldarvirkni í 

grindarbotnsvöðvum. 

Rannsóknarspurning 6: Hámarksvirkni í grindarbotnsvöðvum kvenna með 

áreynsluþvagleka er marktækt minni miðað við hámarksvirkni kvenna án þvagleka. 

Núlltilgáta 6: Enginn munur er milli hópa hvað varðar hámarksvirkni í 

grindarbotnsvöðvum.  

Rannsóknarspurning 7: Hámarksvirkni í grindarbotnsvöðvum kvenna með 

áreynsluþvagleka lækkar marktækt meira eftir tíu endurtekningar miðað við hjá 

konum án þvagleka. 

Núlltilgáta 7: Enginn munur er milli hópa á breytingu á hámarksvirkni í 

grindarbotnsvöðvum eftir tíu endurtekningar.  
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4   Aðferð 

4.1   Rannsóknarsnið 

Hér er um að ræða megindlega þversniðsrannsókn og þar sem úrtak er lítið (n=20) 

flokkast rannsóknin sem forkönnun (e. pilot study) (Portney og Watkins, 2009a, 

2009b). Mælingar fóru fram á Endurhæfingardeild 14D á Landspítala 

Háskólasjúkrahúsi við Hringbraut þar sem bornir voru saman tveir hópar kvenna; 

annars vegar hópur kvenna með greindan áreynsluþvagleka og hins vegar hópur 

einkennalausra kvenna. Sótt var um leyfi til Siðanefndar Landspítala 

Háskólasjúkrahúss og var rannsóknin samþykkt með leyfi nr. 46/2012 (sjá viðauka 

II). Auk þess var sótt um leyfi til framkvæmdastjóra lækninga (sjá viðauka III) og 

rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (sjá viðauka IV). 

4.2   Þátttakendur  

Þátttakendur voru 20 konur á aldrinum 25-60 ára. Valdar voru tíu konur með 

áreynsluþvagleka með þægindaúrtaki úr hópi kvenna sem leitaði á 

Þvagfærarannsóknardeild Landspítala Háskólasjúkrahúss við Hringbraut. Valið var 

úr hópi þeirra kvenna sem uppfylltu greiningarskilmerki áreynsluþvagleka sem 

fengust með staðalbundnum greiningarprófum. Fer greiningin þannig fram að við 

komu hefur konan með sér útfyllta þvaglátaskrá auk þess sem svokallað bleiupróf 

er framkvæmt. Prófið felst í því að bleia er vigtuð fyrir og eftir mismunandi áreynslu, 

þ.e. hósta og hopp. Einnig er gerð flæðismæling þar sem flæði þvags við þvaglát er 

mælt. Hjúkrunarfræðingar á deildinni höfðu áður fengið kynningu á rannsókninni og 

kynntu rannsóknina fyrir þeim konum sem uppfylltu þátttökuskilyrði og þær beðnar 

að hafa samband við ábyrgðarmann rannsóknar. Konur sem höfðu áhuga á að 

taka þátt fengu kynningarbréf afhent sem lýsti eðli og framkvæmd rannsóknarinnar 

(sjá viðauka V). Konur voru útilokaðar ef eitthvað af eftirtöldu átti við: greining um 

blandleka eða bráðaþvagleka, líkamsþyngdarstuðull yfir 30, barnshafandi og þær 

sem höfðu farið í legnám, blöðrusigs-, legsigs- eða endaþarmssigsaðgerðir.   

  Auglýst var eftir þátttakendum í viðmiðunarhóp á vefsíðu Landspítala 

Háskólasjúkrahúss (sjá viðauka VI). Sömu inntöku- og útilokunarskilyrði voru fyrir 

viðmiðunarhóp að því undanskildu að konurnar máttu ekki hafa þvagleka. 

Rannsakendur höfðu samband við þær konur sem svöruðu auglýsingu og þær sem 

höfðu samband við ábyrgðarmann rannsóknar og bókaður var tími sem hentaði 

öllum aðilum. Ekki var greitt fyrir þátttöku á neinn hátt.  
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  Ef fram kom við vöðvarafritsmælingar að einhver þátttakenda var með 

yfirspenntan grindarbotn (hvíldarvirkni yfir 5 µV) var viðkomandi útilokaður frá 

rannsókninni.  

4.3   Tækjabúnaður 

4.3.1   ODI 

Í þessari rannsókn var notast við Oswestry Disability Index (ODI) útgáfu 2.1a (sjá 

viðauka VII). Spurningalistinn samanstendur af 10 spurningum um bakverki og 

áhrifum þeirra á daglegt líf og hefur verið þýddur á íslensku (Ingveldur 

Ingvarsdóttir, Arna Harðardóttir, Steinunn Arnars Ólafsdóttir og Belinda Chenery, 

2008). Fyrir hverja spurningu eru gefin stig á kvarðanum 0-5 þar sem 0 stig gefa til 

kynna að engir verkir eða færniskerðing eru til staðar en 5 stig gefa til kynna mjög 

mikla verki eða mikla færniskerðingu. Heildarstigafjöldi prófsins getur því verið á 

bilinu 0-50 stig sem síðan er umreiknað í prósentustig.   

  Í yfirlitsgrein Fairbank og Pynsent (2000) kemur fram að miðlungs fylgni (r=0,62) 

er milli ODI og verkjakvarða eins og VAS og McGill Pain Questionnaire. ODI hefur 

verið notaður til að meta réttmæti annarra spurningalista og mælikvarða svo sem 

Pain Disability Index. ODI hefur forspárgildi um hvort fólk snúi aftur til vinnu í kjölfar 

bakverkja auk þess að meta þol vöðva í stöðuvinnu og verki við að sitja og standa. 

Fylgni er milli ODI og líkamlegra prófana en ekki er fylgni milli ODI og hreyfiferla í 

hrygg. 

4.3.2   ICIQ-UI  

Alþjóðleg samtök um þvagleka (e. The International Continence Society) hafa gefið 

út spurningalista um þvagleka sem er ætlaður til notkunar innan heilbrigðiskerfisins 

til að meta þörf á meðferð (Abrams o.fl., 2010). Spurningalistinn samanstendur af 

einföldum spurningum um tíðni þvagleka, magn þvagleka auk áhrifa þvaglekans á 

daglegt líf. Notast var við styttri útgáfu ICIQ-UI spurningalistans sem búið er að 

þýða yfir á íslensku (sjá viðauka VII) og hefur hann áður verið notaður í 

rannsóknum (Guðmundur Geirsson, Bente Hansen og Kristrún Hermannsdóttir, 

2003; Halldóra Eyjólfsdóttir, María Ragnarsdóttir og Guðmundur Geirsson, 2009) 

Spurningar sem gefa stig eru þrjár talsins. Stigin eru lögð saman og gefa útkomu á 

bilinu 0-21, þar sem fleiri stig gefa til kynna að þvaglekinn hafi mikil áhrif á daglegt 

líf (Abrams o.fl., 2010). Spurningalistinn var fyrst og fremst notaður til þess að 

útiloka þvagleka hjá viðmiðunarhópi.  
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4.3.3   SpinalMouse® 

Mælingar á hryggsveigjum hafa reynst flóknar og ýmsar mæliaðferðir hafa verið 

reyndar. Röntgentækni býður upp á nákvæmara mat á stöðu hryggjarliða miðað við 

aðrar mæliaðferðir en hefur í för með sér stærra 

inngrip og varasöm áhrif geislunar (Mannion, 

Knecht, Balaban, Dvorak og Grob, 2004). 

Þróaðar hafa verið nákvæmar mæliaðferðir sem 

ekki fela í sér geislun eða önnur varasöm inngrip 

og er SpinalMouse® ein þeirra. Tækið er 

framleitt af Idiag (Sviss) (sjá mynd 4). Í þessari 

rannsókn voru hryggsveigjur notaðar sem 

mælikvarði á líkamsstöðu.   

  SpinalMouse® er tölvustýrt mælitæki sem nota má við mælingar á 

hryggsveigjum í breytilegum líkamsstellingum. SpinalMouse® samanstendur af litlu 

handstýrðu mælitæki og tölvuforriti. Á höfði mælitækisins er hjól sem greinir 

sveigjur þegar því er rennt niður eftir hryggnum og miðlar til tölvu upplýsingum um 

fjarlægð milli hryggjarliða og þau horn sem þeir mynda. Tölvuforritið reiknar síðan 

út stöðu spjaldbeins og hryggjartinda og gefur upp hryggsveigjur í gráðum 

(Mannion, Dvorak, Müntener og Grob, 2005).  

  SpinalMouse® hefur reynst áreiðanlegt mælitæki á hryggsveigjur og hreyfiferla í 

þykktarplani bæði með tilliti til áreiðanleika milli matsmanna (0,70-0,93) og 

áreiðanleika milli mælinga hjá sama matsmanni (0,61-0,96) (Mannion o.fl., 2004; 

Mannion o.fl., 2005). Eins og við á um öll mælitæki sem notuð eru utanvert á 

líkamann er vert að gefa því gaum hvort þau sannarlega gefi rétta mynd af því sem 

er í dýpri lögum líkamans og séu þannig réttmæt. Það þarf því að hafa í huga hvort 

þær sveigur sem mælast þegar mælitækinu er rennt eftir húðinni gefi rétta mynd af 

sveigjum undirliggjandi hryggjarliða. Til að geta verið fullviss um nákvæmni 

mælitækisins þarf að bera niðurstöður þess saman við stöðluð viðmið. Ekki er hægt 

að búast við sömu niðurstöðu út frá röntgenmynd og SpinalMouse® þar sem við 

lestur á röntgenmynd er farið eftir liðbolunum en ekki hryggtindunum eins og á 

SpinalMouse® (Mannion o.fl., 2004). Eins geta vefir er liggja yfir hrygg, sérstaklega 

á mjóbakssvæði, leitt til ólíkra niðurstaðna röntgenmyndar annarsvegar og 

SpinalMouse® hins vegar. Það ætti þó að fást svipuð niðurstaða með 

SpinalMouse® og öðrum sambærilegum mælitækjum sem mæla hryggsveigjur 

utan á húð (Mannion o.fl., 2004). 

 

Mynd 4. SpinalMouse® 

(http://www.idiag.ch/en/ 
products/spinalmouse/) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Knecht%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14661104
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Knecht%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14661104
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4.3.4   ASLR 

ASLR–próf var valið til þess að meta stöðugleika um mjóhrygg og mjaðmagrind. 

Prófið metur getu mjaðmagrindar til að flytja þunga frá bol til ganglima en til að sá 

þungaflutningur verði sem hagkvæmastur þarf skilvirka hreyfistjórn vöðva (e. force 

closure) og stöðuga liði (e. form closure) (Hungerford, Gilleard og Lee, 2004). 

Heilbrigðir einstaklingar eiga að geta lyft beinum fótlegg frá undirlagi í liggjandi 

stöðu án erfiðleika og án meðhreyfinga mjaðmagrindar, því djúp- og 

grunnvöðvakerfi mjóhryggjar og mjaðmagrindar eiga að veita nægan stöðugleika 

(Beales, O‘Sullivan og Briffa, 2010; Lee, 2004). Erfiðleikar við framkvæmd prófsins 

eða meðhreyfingar geta bent til þess að virkur stöðugleiki um mjóhrygg og 

mjaðmagrind sé ónógur (Hu o.fl., 2012). Prófið hefur verið notað til að meta 

stöðugleika um mjóhrygg og mjaðmagrindarsvæði hjá einstaklingum með verki frá 

spjaldliðum (O‘Sullivan o.fl., 2002) og verki í aftanverðri mjaðmagrind eftir 

meðgöngu (Mens, Vleeming, Snijders, Koes og Stam, 2001). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á skerta hreyfistjórn bols hjá þessum hópum (O‘Sullivan o.fl., 2002) líkt og 

sýnt hefur verið fram á hjá einstaklingum með bakverki (Roussel, Nijs, Truijen, 

Smeuninx og Stassijns, 2007). Áreiðanleiki endurtekinna mælinga (e. test-retest 

reliability) ASLR hefur verið staðfestur með fylgnistuðli (e. intraclass correlation 

coefficient; ICC) hjá konum með verki í aftanverðri mjaðmagrind, ICC=0,83 (Mens 

o.fl., 2001) og hjá einstaklingum með ósértæka mjóbaksverki, k=0,71 (Roussel 

o.fl., 2007). Ytra réttmæti prófsins hefur einnig verið prófað, þar sem ASLR var 

borið saman við niðurstöður Québec back pain disability scale og útkoman var 

r=0,7. Auk þess hefur prófið reynst næmt og sértækt (Mens o.fl., 2001).  

4.3.8   Vöðvarafrit 

Notast var við vöðvarafritstæki af gerðinni Myomed 932 sem er framleitt af Enraf 

Nonius í Hollandi.  

  Virkni í beinagrindarvöðvum er hægt að mæla með yfirborðselektróðum eða 

fínum vírum sem komið er fyrir í vöðva og kemur það fram sem vöðvarafrit (e. 

electromyography; EMG). Fjöldi merkja sem koma fram á vöðvarafritinu fer eftir því 

hve margir vöðvaþræðir eru virkjaðir. Rafvirknin er breytileg eftir því hversu stór 

vöðvinn er sem verið er að mæla og hversu stórt hlutfall vöðvaþráða hans er 

virkjað (Robertson, Ward, Low og Reed, 2006).   

  Vöðvarafrit eru notuð í margs konar rannsóknartilgangi s.s. mæla og meta kraft, 

tímasetningu vöðvavirkjunar auk þess að kanna samband vöðvavirkjunar 

mismunandi vöðva. Vöðvarafrit eru talsvert notuð í endurhæfingu sem endurgjöf 
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við þjálfun (Auchincloss og McLean, 2009).  

  Notkun vöðvarafrits er algeng til að meta taugavöðvavirkni (e. neuromuscular 

function) grindarbotnsvöðva og ýmist hafa elektróður með fínum vírum (e. fine wire 

electrodes), nálar eða yfirborðselektróður verið notaðar. Þar sem grindarbotns-

vöðvarnir eru djúpir vöðvar hefur reynst erfitt að þróa staðlaða staðsetningu 

elektróða sem gefa réttmætt og áreiðanlegt vöðvarafrit. Legganganemar eru oft 

notaðir í rannsóknum og við endurhæfingu en möguleiki er á því að elektróðan 

færist til meðan á mælingum stendur vegna breytinga á slímframleiðslu legganga 

eða við hósta, hnerra eða ef haldið er niðri í sér andanum. Jafnvel þó að konur 

framkalli samdrátt á réttan hátt getur legganganeminn hreyfst með tilliti til 

grindarbotnsvöðva sem virkjar þá aðrar hreyfieiningar miðað við í upphafi mælinga 

og því breytist vöðvarafritið milli samdrátta (Auchincloss og McLean, 2012). Fínir 

vírar hafa það fram yfir legganganema að þeir leyfa grindarbotnsvöðvum að vera í 

sinni náttúrulega hvíldarstöðu og niðurstöður eru fengnar frá sömu vöðvaþráðum 

gegnum alla samdrættina. Sú mæliaðferð er því talin sú besta fyrir vöðva sem 

liggja eins djúpt og grindarbotnsvöðvarnir en einnig vegna þess að hún gefur 

upplýsingar frá sömu vöðvaþráðum og gefur nákvæmari tímasetningu á virkjun 

vöðvanna. Galli þessarar aðferðar er að notkun þessa víra krefst stærra inngrips 

en yfirborðselektróðurnar og krefst þess að sérfræðingur í þessari mæliaðferð 

framkvæmi hana. Í klíník er því frekar notast við legganganema og rafskaut sem 

komið er fyrir utan líkamans þar sem inngripið er mun minna og auðveldara í 

notkun (Auchincloss og McLean, 2009).   

  Sýnt hefur verið fram á góðan áreiðanleika endurtekinna mælinga með 

mismunandi legganganemum (ICC=0,60-0,98) (Auchencloss og McLean, 2009; 

Marshall og Murphy, 2003; Thorp, Bowes, Droegemueller, Wicker, 1991). Erfiðara 

er hins vegar að tryggja réttmæti mælinga vegna áhrifa sem nærliggjandi vöðvar 

geta haft á mæld rafboð. Þegar vöðvarafrit eru gerð á grindarbotnsvöðvum geta 

samdrættir í kviðvöðvum, þjóvöðvum og innanlærisvöðvum haft áhrif á 

mælingarnar og skekkt niðurstöðurnar vegna svokallaðs rásasmits (e. crosstalk) 

(Sapsford og Hodges, 2001). Til að réttmæti mælinga sé sem mest er því mikilvægt 

að tryggja að þeir vöðvar sem mæla á séu örugglega að dragast saman á réttan 

hátt og að sem minnst virkni sé í nærliggjandi vöðvum. Mikilvægt er að 

legganganemi færist ekki úr stað meðan á mælingum stendur og því æskilegt að 

halda við hann. Algengt er að einstaklingurinn komi legganganemanum fyrir sjálfur 
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sem getur leitt til breytilegrar staðsetningar og því er mikilvægt að rannsakandi 

tryggi að nemanum sé rétt komið fyrir (Auchincloss og McLean, 2009). 

4.3.4.1   Legganganeminn 

Legganganeminn sem notaður var í þessari rannsókn var EMG 2-ring vaginal 

probe 2 mm og er framleiddur af V.M.P. Bioparc®. Á honum eru tveir málmhringir 

sem nema rafboðin sem berast. Neminn er 12,7 sm að lengd og ummál hans er 

7,7 sm. Fjarlægð frá toppi nemans að efri brún fyrri hringsins er 1,4 sm. Fjarlægðin 

milli hringanna tveggja er 1,8 sm og hvor hringur fyrir sig er 1 sm að breidd. Koma 

á legganganemanum fyrir þannig að grennsti hluti hans nemi við leggangaop 

(Voorham-van der Zalm o.fl., 2006).  

4.3.5   Sónar 

Í rannsókninni var notast við sónarinn Sonosite Turbo-M frá Sonosite. Tilgangur 

þess var að auka réttmæti og áreiðanleika vöðvarafritsmælinga. Var sónarinn 

notaður til þess að tryggja samdrátt grindarbotnsvöðva við vöðvarafritsmælingarnar 

og sem sjónræn endurgjöf til þátttakenda og mælenda. Mikilvægt var að tryggja að 

um samdrátt í grindarbotnsvöðvum væri að ræða því svo virðist vera sem hreyfi- og 

stöðuskyn kvenna með þvagleka geti verið truflað eins og kom fram í rannsókn 

Thompson o.fl. (2006). Þar voru bornir saman tveir hópar kvenna þar sem annar 

hópurinn átti við þvagleka að stríða en hinn ekki. Í hópnum sem var með þvagleka 

áttu konurnar það sameiginlegt að þegar þær töldu sig vera að spenna 

grindarbotnsvöðva þrýstist botn þvagblöðru niður í stað þess að lyftast upp eins og 

ætti að gerast undir eðlilegum kringumstæðum. Rannsóknir sýna fram á að konur 

eiga almennt erfitt með að framkalla samdrátt grindarbotnsvöðva á réttan hátt 

(Kegel, 1952; Thompson og O´Sullivan, 2003). Enn fremur sýndu Bø o.fl. (1988) 

fram á í rannsókn sinni að 32% kvenna með áreynsluþvagleka gátu ekki 

framkvæmt viljastýrðan samdrátt grindarbotnsvöðva á réttan hátt.  

4.4   Undirbúningur og stöðlun mælinga 

Til að staðla mælingar var verkaskipting mælenda sú sama út allt mælingatímabilið 

þar sem hver mælandi sá um fyrirfram ákveðinn hluta. Mælendur höfðu kynnt sér 

og æft notkun tækjabúnaðar í tvo mánuði fram að mælingum undir leiðsögn reynds 

sjúkraþjálfara. Allar mælingar fóru fram á sama stað og í sömu röð þar sem 

þátttakendur byrjuðu að fylla út tvo spurningalista, því næst voru hryggsveigjur 

mældar, þá djúpvöðvakerfið metið og að lokum var tekið vöðvarafrit af 
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grindarbotnsvöðvum. Allir þátttakendur fengu sömu fyrirmæli og leiðbeiningar við 

mælingar.   

4.5   Framkvæmd 

Við komu á endurhæfingadeild Landspítala Háskólasjúkrahúss skrifuðu 

þátttakendur undir upplýst samþykki (sjá viðauka VIII) auk þess sem þeir fengu 

spurningalistana tvo sem þeir fylltu út á staðnum. Einnig fylltu þeir út 

upplýsingablað um aldur, þyngd, hæð og fjölda fæðinga. Því næst voru 

hryggsveigjur mældar með SpinalMouse®. Þátttakandi var beðinn um að klæða sig 

úr að ofan og snúa baki að mælanda. Við mælingar var byrjað á að þreifa alla 

hryggjartinda frá sjöunda hálshryggjarlið að þriðja spjaldlið í standandi stöðu og 

merkingar gerðar á húð með húðpenna. Því næst var mælitækinu rennt niður eftir 

hryggnum, niður eftur merkingunum sem gerðar voru. Markmiðið var að meta 

lendarsveigjur kvennanna þegar þær standa í sinni vanastöðu og því var þreifing 

og mæling gerð í þeirra vanastöðu. Mælingar voru endurteknar þrisvar sinnum og 

meðalsveigja fundin til að auka áreiðanleika mælinga. Sú tala var síðan notuð í 

tölfræðiúrvinnslu. Þegar mælingum á hryggsveigjum var lokið var þátttakandi 

beðinn um að klæða sig aftur í bol en fara svo úr buxum og leggjast á bakið á 

bekk.  

  Þá var ASLR-próf framkvæmt og var þátttakandi beðinn um að lyfta hvorum 

fótlegg fyrir sig 20 sm frá bekknum með bein hné (Hu o.fl., 2012; Mens o.fl., 2001). 

Því næst var hann spurður hvort munur væri á að lyfta hægri eða vinstri fótlegg og 

hvort annar fótleggurinn væri þyngri en hinn. Mælandi fylgdist með hvernig 

hreyfingin var framkvæmd með tilliti til gæða hreyfingar og öndunar. Ef þátttakandi 

hélt niðri í sér andanum var það leiðrétt og prófið endurtekið. Ef þátttakandi upplifði 

annan fótlegginn þyngri, miklar meðhreyfingar á mjaðmagrind áttu sér stað eða 

þátttakandi átti í erfiðleikum með að lyfta fótleggjum frá bekknum þá gaf mælandi 

stuðning á mjaðmagrind þátttakanda til þess að líkja eftir virkum stöðugleika frá 

vöðvum mjóhryggjar og mjaðmagrindar. Fyrst gaf mælandi stuðning utanvert 

beggja vegna á mjaðmagrind þátttakanda, síðan aftanvert og þar eftir stuðning í 

kross, þ.e. bæði aftanvert og framanvert á mjaðmagrind, sitthvoru megin. Prófið 

taldist jákvætt ef þátttakanda fannst annar fótleggur vera þyngri en hinn eða miklar 

meðhreyfingar áttu sér stað vegna erfiðleika við að lyfta fótleggjum og það létti við 

stuðning á mjaðmagrind.   

  Því næst var virkni grindarbotnsvöðva mæld. Þátttakandi var beðinn um að fara 
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úr nærbuxum og lak var breitt yfir neðri hluta líkama viðkomandi. Þátttakandi fékk 

pullu undir hnén til að auðvelda slökun neðri útlima og bols og handleggir voru 

hafðir meðfram síðu. Því næst var nemi sónars staðsettur á neðri hluta kviðar 

þátttakanda, rétt ofan við lífbein og var þvagblaðran þannig fundin. Fylgst var með 

færslu þvagblöðru þegar þátttakandi spennti grindarbotninn. Ef færsla þvagblöðru 

var upp á við voru framkvæmdar vöðvarafritsmælingar. Ef færsla þvagblöðru var 

niður á við fengu þátttakendur leiðbeiningar um að spenna grindarbotn upp á við, 

með því að horfa á skjá sónarsins. Leiðbeiningarnar voru eftirfarandi: „Slakaðu á 

kviðvöðvum og ekki halda niðri í þér andanum, dragðu grindarbotninn upp á við, 

spenntu vöðvana kringum endaþarm“. Eftir að réttum samdrætti var náð fram 

hófust vöðvarafritsmælingarnar. Þátttakandi var þá beðinn um að koma legganga-

nemanum fyrir í leggöngum. Mælingarnar samanstóðu af tíu sekúndna slökun og 

sjö sekúndna spennu grindarbotnsvöðva á víxl og fengu allir þátttakendur þrjár 

æfingatilraunir áður en eiginlegar mælingar hófust, en þær samanstóðu af tíu 

samdráttum og slökunum á víxl. Markmið æfingatilraunanna var að kenna 

þátttakendum að fylgjast með vöðvavirkni grindarbotnsvöðvanna á skjá tækisins 

sem sýndi vöðvavirkni og hvenær hver samdráttur og slökun átti að hefjast og 

enda. Hvíldarvirkni hvers og eins var einnig stillt eftir þessum samdráttum. Allir 

þátttakendur fengu sömu leiðbeiningar. Leiðbeiningar til þátttakenda fyrir 

mælingarnar voru að spenna ekki rass- eða lærvöðva, að halda ekki niðri í sér 

andanum heldur anda eðlilega og að rembast ekki. Við samdrátt vöðvanna áttu 

þátttakendur að byggja upp samdrátt þar til hámarkssamdrætti væri náð, og halda í 

sjö sekúndur. Við slökun átti viðkomandi að leitast við að ná virkni 

grindarbotnsvöðvanna að hvíldarvirkni sem mæld var í upphafi og ef hann náði því 

gaf tækið frá sér hljóðmerki. Þátttakandi fylgdist með á skjá vöðvarafritstækisins 

meðan á mælingunum stóð. Eftir æfingatilraunirnar hófust hinar eigninlegu 

mælingar, sem samanstóðu af tíu samdráttum og slökunum á víxl. Tveir mælendur 

voru viðstaddir vöðvarafritsmælingarnar þar sem annar fylgdist með samdrætti 

grindarbotnsvöðva og færslu þvagblöðru á sónar og hélt við legganganemann 

meðan á mælingunum stóð. Hinn mælandinn sá um að leiðbeina þátttakanda um 

að draga saman og slaka. Fylgst var með að þátttakendur héldu ekki niðri í sér 

andanum og að þeir slökuðu á rass- og lærvöðvum við samdrátt grindarbotns-

vöðva. Eftir að vöðvarafritsmælingum var lokið fengu þátttakendur með þvagleka 

fræðslu og kennslu í grindarbotnsæfingum eftir þörfum hvers og eins.  
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4.6   Tölfræði  

4.6.1   Meðhöndlun breyta  

Þegar lendarsveigjur voru mældar með SpinalMouse® sendi mælitækið 

upplýsingar í sérútbúið tölvuforrit sem las úr upplýsingunum og gaf upp halla í 

gráðum milli einstakra hryggjarliða auk heildarmælingar á brjósthryggjarsveigju og 

lendarsveigju (sjá mynd 5). Stærðargráða lendarsveigjunnar var skráð niður og 

notuð í tölfræðiúrvinnslu.  

 

Mynd 5. Mælingar á lendarsveigju 
Niðurstöður mælinga úr Idiag MediMouse® forriti gefnar upp í gráðum. 
Stærðargráða lendarsveigju í uppréttri stöðu (Upr) var notuð í tölfræðiúrvinnslu. 
 

Eftir hverja vöðvarafritsmælingu voru skráðar niður þær breytur sem nota átti í 

tölfræðiúrvinnslu. Var þá hægt að skoða hvern samdrátt fyrir sig og tækið sýndi 

hámarskvirkni og hvíldarvirkni fyrir valdan samdrátt. Skráð var niður hámarksvirkni 

og hvíldarvirkni fyrsta og tíunda samdráttar auk þess sem útslag hvors samdráttar 

fyrir sig var reiknað með því að finna mismun hámarksvirkni og hvíldarvirkni (sjá 
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mynd 6). Þannig var hægt að sjá hvort virkni grindarbotnsvöðva jókst eða minnkaði 

eftir því sem fleiri samdrættir voru framkvæmdir.  

 

Mynd 6. Teiknuð skýringarmynd á virkni grindarbotnsvöðva 
Myndin sýnir þau gildi sem notuð voru í tölfræðiúrvinnslu.  

4.6.2   Tölfræðiúrvinnsla 

Upplýsingar sem fengust úr spurningalistum og mælingum voru skráðar inn í 

Microsoft Office Excel 2007. Þegar mælingum var lokið var notast við SAS 

Enterprise Guide 4.3 til að reikna út meðaltöl, miðgildi og staðalfrávik eftir því sem 

við átti, fyrir aldur, hæð, þyngd, líkamsþyngdarstuðul, fjölda fæðinga og 

keisaraskurða. Notast var við sama forrit til að keyra hin ýmsu tölfræðipróf og notuð 

voru 95% öryggismörk og þar með 5% marktektarmörk (p≤0,05).   

  Fyrir þær breytur sem uppfylltu skilyrði parametrískra prófa var notast við t-próf 

fyrir tvíhliða mörk (e. two-tailed test) til að finna út hvort marktækur munur væri milli 

hópanna. Þær breytur voru aldur, þyngd, hæð og líkamsþyngdarstuðull, auk þess 

mælingar á hryggsveigjum, hámarksvirkni grindarbotnsvöðva og mismunur fyrstu 

og tíundu vöðvarafritsmælingar. Nokkrar breytur reyndust ekki vera normaldreifðar 

en það voru fjöldi fæðinga, fjöldi keisaraskurða auk niðurstaðna úr ODI-

spurningalista og hvíldarvirkni grindarbotnsvöðva. Var þá notast við Wilcoxon 

raðtölupróf til að bera saman hópana. Reiknaður var Pearson fylgnistuðull (r) til að 

kanna hvort fylgni væri milli spurningalistanna tveggja. Logistísk aðhvarfsgreining 

var notuð til að reikna líkindahlutfall (OR) með 95% öryggisbili til að bera saman 

hópana með tilliti til ASLR.  
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5   Niðurstöður 

Í tölfu 1 má sjá lýðfræðilegar upplýsingar þátttakenda í báðum hópum. Enginn 

marktækur munur var á milli hópanna hvað varðaði aldur (p=0,64), hæð (p=0,20), 

þyngd (p=0,80), líkamsþyngdarstuðul (p=0,78), fjölda fæðinga (p=0,75) eða fjölda 

keisaraskurða (p=1,0). Enginn þátttakenda var með yfirspenntan grindarbotn 

(hvíldarspennu yfir 5 µV) svo enginn var útilokaður frá rannsókninni.  

Tafla 1. Lýðfræðilegar upplýsingar um þátttakendur beggja hópa 

 Konur með þvagleka (n=10) Konur án þvagleka (n=10) 

 
Meðaltal ± 

staðalfrávik 
Spönn 

Meðaltal ± 
staðalfrávik 

Spönn 

Aldur (ár) 42,9 ± 8,0 30-56 41,1 ± 9,1 25-51 

Hæð (m) 1,65 ± 0,06 1,57-1,74 1,68 ± 0,04 1,62-1,74 

Þyngd (kg) 67,7 ± 10,5 50-90 68,9 ± 11,4 51-89 

LÞS (kg/m
2
) 24,7 ± 2,9 20-30 24,3 ± 3,4 19-30 

Fjöldi fæðinga gegnum 
leggöng 

2,2 ± 1,0 
2 ± 1* 

0-4 
1,9 ± 1,3 
2 ± 2,25* 

0-4 

Fjöldi keisaraskurða 
0,3 ± 0,9 

0 ± 0* 
0-3 

0,4 ± 1,0 
0 ± 0,25* 

0-3 
 

LSÞ = Líkamsþyngdarstuðull  
* = Miðgildi ± fjórðungsmörk 
 
Marktækur munur var milli hópanna tveggja þegar niðurstöður ODI-spurningalista 

voru skoðaðar (p<0,05) og niðurstöður ICIQ-UI spurningalista (p<0,001). Nánari 

útlistun á niðurstöðum úr spurningalistanum má sjá í töflu 2. Marktæk fylgni var milli 

spurningalistanna tveggja meðal kvenna með þvagleka (r=0,68; p=0,03). 

Hinsvegar var ekki marktæk fylgni milli spurningalistanna tveggja meðal kvenna án 

þvagleka (r=-0,26; p=0,47).   
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Tafla 2. Samanburður á færniskerðingu og alvarleika þvagleka meðal kvenna, með og 
án þvagleka 

 
Konur með þvagleka (n=10) Konur án þvagleka (n=10)  

 Meðaltal 
± staðalfrávik 

Spönn 
Meðaltal 

± staðalfrávik 
Spönn p-gildi 

% á ODI 18,3 ± 19,9 0-54 3,6 ± 4,9 0-14 <0,05* 

Stig á 
ICIQ-UI 

11,2 ± 6,1 4-19 0,3 ± 0,9 0-3 <0,001* 
 

ODI = Oswestri Disability Index. Prósentuhlutfall frá 0-100 þar sem lægri tala gefur til kynna 
minni færniskerðingu vegna bakverkja. 
ICIQ-UI = International Consultation on Incontinence Modular Questionnaire for Urinary 
Incontinence. Stig eru frá 0-21 þar sem færri stig gefa til kynna minni alvarleika þvagleka. 
*marktækur munur 

 

Enginn marktækur munur var á lendarsveigjum eða virkni grindarbotnsvöðva milli 

hópa. Nánari útlistun á mælingum og niðurstöðum má sjá í töflu 3. 

Tafla 3. Samanburður á lendarsveigjum og virkni grindarbotnsvöðva meðal kvenna, 
með og án þvagleka 

 Konur með þvagleka (n=10) Konur án þvagleka (n=10)  

 
Meðaltal ± 

staðalfrávik 
Spönn 

Meðaltal ± 
staðalfrávik 

Spönn p-gildi 

Lendarsveigja (°) -30,4 ± 7,0 -16-(-42) -31,9 ± 9,7 -20-(-49) 0,70 

1. samdráttur 

Hvíldarvirkni (µV) 0,8 ± 1,1 0-3 0,1 ± 0,3 0-1 0,14 

Hámarksvirkni (µV) 12,4 ± 6,3 4-22 18,4 ± 10,1 4-37 0,13 

Útslag (µV) 11,6 ± 6,2 4-22 18,3 ± 10,1 4-37 0,09 

10. samdráttur 

Hvíldarvirkni (µV) 0,6 ± 0,7 0-2 0,2 ± 0,4 0-1 0,27 

Hámarksvirkni (µV) 12,5 ± 7,1 3-24 19,8 ± 11,0 4-35 0,09 

Útslag (µV) 11,9 ± 7,2 3-24 19,6 ± 10,8 4-34 0,07 

Mismunur á 1. og 10. samdrætti 

Hvíldarvirkni (µV) 0,2 ± 0,9 -1-2* -0,1 ± 0,6* -1-1* 0,39 

Hámarksvirkni (µV) -0,1 ± 3,0* -3-7* -1,4 ± 3,5* -8-5* 0,39 

Útslag (µV) 0,1 ± 2,6 -3-5* -13 ± 3,7* -8-5* 0,34 
 

*Neikvætt tölugildi gefur til kynna að aukin virkni hafi verið í tíunda samdrætti 
Útslag er mismunur hámarks- og hvíldarvirkni. 
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Fleiri konur sem ekki voru með þvagleka framkvæmdu samdrátt í grindarbotns-

vöðvum á réttan hátt samanborið við konur sem voru með þvagleka (OR=21,0 

[95% öryggismörk 1,8-248,1]). Nánari útlistun má sjá á mynd 7. 

 

Mynd 7. Samdráttur í grindarbotnsvöðvum metinn með sónar 
Myndin sýnir hve margar konur náðu og hve margar náðu ekki að framkvæma 
samdrátt í grindarbotnsvöðvum á eðlilegan hátt (þvagblaðra færist upp). 
 

Enginn munur var á milli hópa þegar metin var virkni stöðugleikakerfis um mjóbak 

og mjaðmagrind með ASLR-prófinu (OR=3,5 [95% öryggismörk 0,55-22,30]) (sjá 

mynd 8).  

 

Mynd 8. Stöðugleiki mjóhryggjar og mjaðmagrindar metinn með ASLR-
prófi 
Myndin sýnir fjölda kvenna með jákvætt og þeirra með neikvætt ASLR-próf. 
 

3 

9 

7 

1 

Konur með þvagleka Konur án þvagleka 

Sónar 
Þvagblaðra færist upp Þvagblaðra færist niður eða hreyfist ekki 

7 

4 

3 

6 

Konur með þvagleka  Konur án þvagleka 

ASLR 

Jákvætt Neikvætt 
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6   Umræður   

Tilgangur rannsóknarinnar sem forkönnun fólst í því að kanna notagildi aðferðar 

sem nota á í stærri rannsókn. Þannig er hægt að tryggja að þau mælitæki og þær 

aðferðir sem áætlað er að nota henti til mælinga af þessu tagi og tryggi þannig 

áreiðanleika þeirra í rannsókninni. Út frá þessari forkönnun er því hægt að breyta 

þeim aðferðum sem við á.   

  Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort munur væri á lendarsveigjum 

kvenna með áreynsuþvagleka og kvenna án þvagleka. Auk þess að bera saman 

virkni grindarbotnsvöðva, virkni stöðugleikakerfis mjóbaks og mjaðmagrindar og 

færniskerðingu vegna bakverkja milli þessara hópa. Hóparnir voru lýðfræðilega 

sambærilegir. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að konur með áreynslu-

þvagleka hafi meiri færniskerðingu vegna bakverkja samanborið við konur sem 

ekki hafa þvagleka. Niðurstöður benda jafnframt til að enginn marktækur munur sé 

á milli kvenna með og án þvagleka hvað varðar lendarsveigju, virkni grindarbotns-

vöðva og virkni stöðugleikakerfis mjóhryggjar og mjaðmagrindar.  

6.1   Rannsóknin 

Hugmyndin að þessari rannsókn kviknaði í tengslum við umræður um fyrirhugaða 

rannsókn þar sem könnuð verður virkni grindarbotnsvöðva með tilliti til 

öndunarhreyfinga og líkamsstöðu. Ákveðið var að gera forkönnun með 10 

þátttakendum í hvorum hóp.  

6.2   Bakverkir og áreynsluþvagleki 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar eru konur með áreynsluþvagleka 

með meiri færniskerðingu vegna bakverkja miðað við konur án þvagleka. Styðja 

þessar niðurstöður við fyrri rannsóknir þar sem sýnt hefur verið fram á tengsl milli 

þvagleka annars vegar og mjóbaks- og mjaðmagrindarverkja hins vegar (Eliasson 

o.fl., 2008; Smith o.fl., 2006). Ekki hefur fundist beint orsakasamband milli 

þvagleka og bakverkja en hægt er að velta fyrir sér sambandinu þar á milli út frá 

fyrri kenningum. Sýnt hefur verið fram á breytta virkni djúpvöðvakerfis hjá 

einstaklingum með langvinna bakverki (Hodges og Moseley, 2003; Hodges og 

Richardson, 1998) en vitað er að verkir hafa mikil áhrif á starfsemi vöðva og geta 

leitt til breyttra hreyfimynstra. Við athuganir á stöðugleikakerfi mjóbaks og 

mjaðmagrindar er nú tekið meira tillit til grindarbotnsvöðva og náinnar samvinnu 
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þeirra við aðra hluti djúpvöðvakerfisins en verið hefur. Í rannsóknum hefur bæði 

verið sýnt fram á að konur með langvinna bakverki eru líklegri til að vera með 

áreynsluþvagleka (Eliasson o.fl., 2008) og konur með áreynsluþvagleka eru einnig 

líklegri til að vera með bakverki (Smith o.fl., 2006). Í fyrra tilfellinu er hægt að velta 

því fyrir sér hvort að langvinnir bakverkir leiði til breyttrar starfsemi í djúpvöðvakerfi 

og þar með grindarbotnsvöðvum, sem leiði til áreynsluþvagleka. Í seinna tilfellinu 

gæti þessu verið öfugt farið þar sem vandamálið byrjar með breyttri starfsemi í 

grindarbotnsvöðvum sem leiði til breyttrar virkni djúpvöðvakerfisins. Það hafi síðan 

áhrif á stöðugleikakerfið sem getur svo leitt til bakverkja samkvæmt kenningum 

Panjabi (1992a). Það má því segja að samband sé milli langvarandi bakverkja og 

áreynsluþvagleka en ekki er vitað í hvora áttina það samband er.   

  Á meðan mælingar fóru fram tóku rannsakendur eftir að konur með þvagleka 

höfðu tilhneigingu til að svara spurningalistunum tveimur á sambærilegan hátt. Þær 

konur sem fengu mörg stig á ICIQ-UI voru oftar með hærra prósentuhlutfall á ODI. 

Því var ákveðið að skoða fylgni milli þessara tveggja spurningalista og í ljós kom 

að marktæk fylgni var milli spurningalistanna meðal kvenna með þvagleka. 

Niðurstöðurnar virðast því gefa til kynna að tengsl séu milli færniskerðingar vegna 

bakverkja og þvagleka. Innan þessa hóps virðast niðurstöður þessara tveggja 

spurningalista fylgjast að og eru þetta niðurstöður sem rannsakendur telja að ekki 

hafi komið fram áður. Engin fylgni reyndist vera milli spurningalistanna meðal 

kvenna án þvagleka sem skýrist líklega af því að þvagleki var eitt af 

útilokunarskilyrðum fyrir þann hóp en engin skilyrði voru sett um bakverki. Þannig 

var fyrirfram ákveðið að stig úr ICIQ-UI spurningalista yrðu í lágmarki hjá þeim hópi 

en engin takmörk voru sett um færniskerðingu vegna bakverkja.   

  Annað sem rannsakendur tóku eftir við mælingar var að nokkrar konur með 

þvagleka áttu í erfiðleikum með að svara ICIQ-UI spurningalistanum um þvagleka. 

Þátttakendur voru beðnir um að svara spurningum út frá ástandi sínu síðastliðnar 

fjórar vikur. Nokkrir þátttakenda tjáðu rannsakendum að vegna þvaglekans hefðu 

þeir hætt allri líkamlegri áreynslu svo sem líkamsrækt og fyrir vikið mátu þeir 

þvaglekann minni. Sambærileg vandamál komu upp meðal kvenna án þvagleka 

þar sem einn þátttakandi kvaðst verða var við þvagleka ef þvagblaðran væri því 

sem næst full og um hámarksáreynslu væri að ræða. Munurinn var þó sá að hjá 

konum með þvagleka hafði þvaglekinn mjög mikil áhrif á daglegt líf á meðan hann 

hafði engin áhrif á konur án þvagleka. Nokkuð algengt var að sjá þetta mynstur, 

það er að fá tiltölulega fá stig í öðrum spurningum listans en fá hins vegar mörg 
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stig þegar spurt var um áhrif þvaglekans á daglegt líf. Getur skýringin verið sú að 

þvaglekinn er ekki svo tíður eða mikill vegna þess hve mikið konurnar hafa aðlagað 

líf sitt að þvaglekanum og dregið úr allri líkamlegri virkni sem hefur mikil áhrif á 

þeirra daglega líf.  

6.3   Líkamsstaða 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að ekki sé munur á lendarsveigjum 

kvenna með og án þvagleka en tilgátan var að konur með þvagleka væru með 

aukna lendarsveigju miðað við þær sem ekki eru með þvagleka. Þessar 

niðurstöður styðja ekki niðurstöður fyrri rannsókna þar sem sýnt hefur verið fram á 

að aukin lendarsveigja tengist frekar bakverkjum (Evcik og Yücel, 2003). Rannsókn 

Capson o.fl. (2011) á áhrifum breyttrar líkamsstöðu á virkni grindarbotnsvöðva hjá 

heilbrigðum konum gáfu til kynna að virkni grindarbotnsvöðva er breytileg eftir 

líkamsstöðu. Niðurstöður þeirra bentu til þess að best virkni næðist í vanastöðu og 

hæst hvíldarvirkni í stöðu þar sem lendarsveigja er minnkuð.   

  Mælingar á lendarsveigju í þessari rannsókn sýndu mikinn breytileika og þyrfti 

úrtakið ef til vill að vera stærra til að fá fram marktækar niðurstöður eða meiri 

munur þyrfti að vera á virkni grindarbotnsvöðva milli hópanna tveggja. Velta má því 

fyrir sér hvort að ekki þyrfti að fá heildstæðari mynd af hryggsveigjum kvenna með 

þvagleka í stað þess að horfa einungis á lendarsveigjuna. Rannsókn Mattox o.fl. 

(2000) sýndu fram á að eðlilegar sveigjur í hrygg vernda mjaðmagrindina og 

grindarbotninn gegn auknum kviðarholsþrýstingi. Hryggsveigjurnar veita hryggnum 

fjaðrandi áhrif sem draga úr höggum sem verða við hreyfingar og vernda þannig 

grindarbotninn. Áhugavert væri því að skoða hvort konur með meðfæddar 

minnkaðar hryggsveigjur séu í meiri hættu á að fá þvagleka. Sú rannsókn hefði 

mikilvægt forvarnargildi með tilliti til fræðslu um álag á grindarbotn sem fylgir því að 

hafa meðfæddar minnkaðar hryggsveigjur og mikilvægi þess að huga að aðbúnaði 

og æfingum sem gætu dregið úr álagi.  

6.4   Virkni grindarbotnsvöðva og hreyfistjórn 

Í þessari rannsókn fannst hvorki marktækur munur á hámarksvirkni né hvíldarvirkni 

grindarbotnsvöðva samkvæmt vöðvarafritsmælingum milli hópanna. Vöðvarafrits-

mælingar hafa hins vegar verið taldar góður mælikvarði á virkni grindarbotns-

vöðvanna (Auchincloss og McLean, 2009).   

  Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að tilhneiging sé til minna útslags í 
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fyrsta (p=0,09) og tíunda (p=0,07) samdrætti hjá konum með áreynsluþvagleka 

miðað við konur án þvagleka. Ástæða þessa er að tilhneiging er til að konur með 

þvagleka hafi lægri hámarksvirkni í fyrsta samdrætti (p=0,13) og í tíunda samdrætti 

(p=0,09) auk þess sem tilhneiging er til hærri hvíldarvirkni (p=0,14) hjá þeim hóp í 

fyrsta samdrætti miðað við konur án þvagleka. Þessi hækkaða hvíldarvirkni gæti 

verið vegna truflunar á virkni grindarbotnsvöðvanna sem gerir það að verkum að 

konurnar eiga erfiðara með að slaka viljastýrt á grindarbotnsvöðvum. Aukin 

hvíldarvirkni gerir það einnig að verkum að vöðvarnir eru ekki eins færir um 

hámarksvirkjun.   

  Á grafi vöðvarafritsins lýsir skilvirk hreyfistjórn grindarbotnsvöðva sér sem hraðri 

virkjun vöðvanna þar til hámarkssamdrætti er náð, stöðugri og samfelldri virkjun 

meðan samdrætti er haldið og í kjölfar þess að ná virkni niður að mældri 

hvíldarvirkni. Á sónar lýsir skilvirk hreyfistjórn sér sem samhverfri hreyfingu 

grindarbotnsvöðva upp að þvagblöðru og þar með færslu hennar upp á við. 

Rannsakendur urðu varir við ólíkt útlit vöðvarafritsgrafanna hjá hópunum tveimur 

sem endurspeglaði lakari hreyfistjórn grindarbotnsvöðva meðal kvenna með 

áreynsluþvagleka en svipaðar niðurstöður hafa áður komið fram (Smith o.fl., 

2007a; Smith o.fl., 2007b). Algengara var að konur með þvagleka ættu í 

erfiðleikum með að halda stöðugum samdrætti grindarbotnsvöðva í spennufasa 

mælinganna og lýsti það sér sem ójafnri virkni með stökum toppum inn á milli. 

Einnig var algengara að sjá þreytuáhrif í grindarbotnsvöðvum þegar leið á 

mælingarnar sem lýsti sér sem minnkaðri og óreglulegri virkni hjá konunum með 

áreynsluþvagleka.  

  Breytt hreyfistjórn kom einnig fram þegar fylgst var með samdrætti 

grindarbotnsvöðva á sónar. Meirihluti kvennanna með þvagleka (7 af 10 konum) 

framkvæmdu samdrátt ekki á réttan hátt, ýmist fyrir mælingarnar eða meðan á 

mælingunum stóð. Lýsti það sér annars vegar sem engri sjáanlegri hreyfingu 

grindarbotns og þvagblöðru og hins vegar sem hreyfingu niður á við. Hefur þessi 

tilhneiging einnig sést í öðrum rannsóknum á konum með áreynsluþvagleka 

(Thompson og O´Sullivan, 2003). Aðeins einn þátttakandi án þvagleka 

framkvæmdi ekki viljastýrðan samdrátt grindarbotnsvöðva fyrir mælingarnar heldur 

þrýsti þvagblöðru niður á við. Bendir það enn frekar til þess að hreyfistjórn 

kvennanna með áreynsluþvagleka sé lakari miðað við konur án þvagleka. Þessi 

breytta hreyfistjórn getur valdið því að samdráttur grindarbotnsvöðva er ekki 

fullnægjandi og því aukin hætta á þvagleka við áreynslu. Mikilvægt er því að þær 
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konur sem hafa einkenni þvagleka og greinast með hann sé vísað til sjúkraþjálfara. 

Þar sem sumar konur með þvagleka virðast ekki geta framkvæmt samdrátt 

grindarbotnsvöðva á réttan hátt er ekki nóg að ávísa grindarbotnsæfingum heldur 

þarf í upphafi að tryggja að þær framkvæmi viljastýrðan samdrátt á réttan hátt. 

Kjörið er því að notast við þá tækni sem býðst í dag sem endurgjöf í byrjun kennslu 

á samdrætti grindarbotnsvöðva, til dæmis með sónar, þar sem mörgum reynist 

erfitt að virkja djúplæga vöðva.  

6.5   Virkur stöðugleiki mjóhryggjar og mjaðmagrindar  

Virkur stöðugleiki byggir á samspili djúpra og grunnra vöðva bols. Virkni þeirra fer 

eftir þeim kröfum sem gerðar eru hverju sinni um stöðugleika svæðisins en 

djúpvöðvakerfið er undirstaða þess að það sé mögulegt (Akuthota o.fl., 2008; 

Cholewicki og McGill, 1996). Notast var við ASLR-próf til þess að meta getu 

mjóhryggjar og mjaðmagrindar til að flytja þunga frá bol til neðri útlima og þannig 

meta virkan stöðugleika um mjóhrygg og mjaðmagrind (Hu o.fl., 2012; Lee, 2004). 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að ekki var marktækur munur á fjölda 

jákvæðra ASLR-prófa meðal kvenna með þvagleka miðað við konur án þvagleka. 

Þrátt fyrir þessar niðurstöður var tilhneiging til jákvæðra ASLR-prófa meðal kvenna 

með þvagleka samanborið við konur án þvagleka. Talið er að þessi tilhneiging geti 

bent til þess að konur með áreynsluþvagleka séu frekar með skertan stöðugleika 

um mjóhrygg og mjaðmagrind. Ástæða er því til að kanna frekar hvort um 

raunveruleg tengsl sé að ræða með því að notast við stærra úrtak. 

  Sýnt hefur verið fram á tengsl mjóbaks- (O´Sullivan, 2000; Panjabi, 2003) og 

mjaðmagrindarverkja (O´Sullivan o.fl., 2002) og skerðingar á stöðugleika um 

mjóhrygg og mjaðmagrind. Rannsókn O´Sullivan o.fl. (2002) sýndi fram á breytta 

virkni þindar og grindarbotnsvöðva meðal kvenna með verki frá spjaldliðum við 

framkvæmd ASLR-prófsins. Utanaðkomandi stuðningur á mjaðmagrind kvennanna 

stuðlaði að eðlilegri virkni grindarbotnsvöðva og þindar.   

  Fyrri rannsóknir benda til þess að vöðvar djúpvöðvakerfisins vinni náið saman 

og talið er að vanvirkni í einum hluta kerfisins hafi áhrif á kerfið í heild sinni 

(Hodges o.fl., 2007; Sapsford og Hodges, 2012). Þó þessi rannsókn hafi ekki gefið 

afgerandi niðurstöður þess efnis virðist vera tilhneiging til skertrar starfsemi 

djúpvöðvakerfis meðal kvenna með áreynsluþvagleka samkvæmt ASLR-prófi líkt 

og meðal kvenna með verki frá spjaldliðum. Auk þess voru fleiri konur með 
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áreynsluþvagleka, samanborið við konur án þvagleka, sem framkvæmdu ekki 

samdrátt grindarbotnsvöðva á réttan hátt eins og kom fram á sónar. 

6.6   Styrkleikar rannsóknarinnar 

Þegar notast er við vöðvarafrit við rannsóknir á grindarbotnsvöðvunum er margt 

sem þarf að taka tillit til. Vöðvarafrit gefur einungis til kynna hversu margar 

hreyfieiningar eru virkjaðar en gerir ekki greinarmun á því hvort konur eru að 

framkvæma samdrátt grindarbotnsvöðva á réttan hátt eða þrýsta grindarbotni niður 

með því að spenna kviðvöðva. Því telst það til styrkleika rannsóknarinnar að notast 

var við sónar til þess að tryggja samdrátt vöðvanna meðan á mælingum stóð.  

 Eins og fram hefur komið var notast við legganganema í rannsókninni og einn af 

þeim kostum sem hann hefur fram yfir fína þræði er að hann er mun þægilegri og 

krefst minna inngrips. Kostur legganganemans er einnig sá að konurnar gátu 

komið honum fyrir sjálfar og þurfti rannsakandi einungis að tryggja rétta stöðu 

hans. Þetta er talið hafa hjálpað þeim konum sem voru óöruggar eða áttu erfitt með 

að slaka á. Þegar litið er til siðferðis rannsóknarinnar, þátttöku og áreiðanleika 

niðurstaðna er mjög mikilvægt að þátttakendum rannsóknarinnar líði vel og finni 

ekki fyrir óþægindum vegna legganganemans þar sem áreiðanleg mæling á virkni 

grindarbotnsvöðva næst ekki nema svo sé. Ef þátttakendum líður óþægilega eða 

upplifa að legganganeminn renni til er líklegra að aðrir vöðvar virkist og valdi 

rásasmiti. Til að koma í veg fyrir þetta hélt rannsakandi við legganganemann 

meðan á mælingum stóð.   

  Telst það einnig til styrkleika rannsóknarinnar og eykur réttmæti hennar að 

reyndur sjúkraþjálfari með sérþekkingu á sviði grindarbotnsvandamála var 

viðstaddur allar vöðvarafritsmælingarnar og tók einnig þátt í mælingum. Tryggði 

hann því enn fremur að mælingar fóru rétt fram og hvort um samdrátt 

grindarbotnsvöðva væri að ræða.   

  Áreiðanleiki mælinga á hryggsveigjum var aukinn með því að framkvæma þrjár 

mælingar á hverjum þátttakanda og taka meðaltal af þeim. Allar leiðbeiningar voru 

staðlaðar út allt mælingatímabilið og hvatning við vöðvarafritsmælingar var einnig 

stöðluð sem telst til styrkleika rannsóknarinnar þar sem hvatning hefur mikil áhrif á 

þær niðurstöður.  

 



50 
 

6.7   Takmarkanir rannsóknarinnar 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar þarf að hafa nokkur atriði í huga. 

Rannsóknin byggir á litlu úrtaki eða 20 konum en líklegt er að stærra úrtak myndi 

varpa skýrara ljósi á niðurstöður. Því er ekki hægt að yfirfæra niðurstöðurnar yfir á 

allar konur með greiningu um áreynsluþvagleka. Rannsóknir á grindarbotns- 

vöðvum eru oft erfiðar í framkvæmd vegna lítillar þátttöku þar sem margar konur 

treysta sér ekki til að taka þátt vegna eðlis mælinganna og varð þetta svo í þessari 

rannsókn. Einnig skal taka fram að rannsakendur voru ekki blindaðir fyrir því 

hvorum hópnum konurnar tilheyrðu þegar þær komu í mælingar.  

  Staðsetning grindarbotnsvöðva gerir mælingar á virkni þeirra erfiðar í 

framkvæmd. Vöðvarafrit er ein algengasta aðferðin við að rannsaka vöðvavirkni 

djúpa stöðugleikakerfisins þrátt fyrir að sú aðferð gefi einungis til kynna hversu 

margar hreyfieiningar eru virkjaðar en litlar upplýsingar um vöðvastyrk eða úthald. 

Þegar tekið er vöðvarafrit af öðrum beinagrindarvöðvum er venja að nota 

elektróður sem límast á húð til að koma í veg fyrir að hún færist meðan á 

mælingum stendur svo að mælingin komi alltaf frá sömu hreyfieiningum. Við 

samdrátt grindarbotnsvöðvanna verður færsla á vöðvunum í stefnu upp og fram og 

því er ekki hægt að koma í veg fyrir að neminn færist með tilliti til vöðvanna og ekki 

er notast við elektróður sem límast. Mjög erfitt er því að staðla staðsetningu 

elektróðanna. 

  Þær tölur sem komu fram á vöðvarafritinu og notast var við í tölfræðiúrvinnslu 

gefa ekki skýra mynd af virkni grindarbotnsvöðvanna. Hins vegar gefur grafið sem 

kemur fram á skjá vöðvarafritsins vísbendingar um virkni og hreyfistjórn vöðvanna 

þar sem það sýnir virknina við viljastýrðan samdrátt og slökun vöðvanna. 

Tímasetning virkjunar kemur ekki fram á vöðvarafritinu. Vöðvarafritið gefur upp 

hæsta punkt (hámarksvirkni) í hverjum samdrætti og lægsta punkt (hvíldarvirkni) í 

hverri slökun og því gætu fyrrnefndir toppar samdráttarfasans gefið ranga mynd af 

hámarksvirkni vöðvanna. Tækið gefur einnig upp meðalvirkni samdráttar- og 

slökunarfasa. Ef notast væri við meðalvirkni gæti kona sem hefur góða hreyfistjórn 

og heldur stöðugum samdrætti í sjö sekúndur virðst hafa álíka virkni og kona sem 

nær illa að halda stöðugum samdrætti en nær stöku toppum. Eina leiðin til að sjá 

muninn á virkni grindarbotnsvöðva þessara tveggja kvenna er að bera saman 

gröfin en ekki tölurnar sem tækið gefur upp.  

  Eins má velta því fyrir sér hvort konur með góða hreyfistjórn þurfi að virkja færri 

hreyfieiningar til að fá fram markvissan samdrátt en konur með laka hreyfistjórn. 
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Þannig gæti kona með laka hreyfistjórn fengið út hærri hámarksvirkni á vöðvarafriti 

þó að samdrátturinn sem slíkur sé ómarkviss. Segja má að vöðvarafritið sem 

notast var við í þessari rannsókn sé heppilegra að nota sem endurgjöf í þjálfun 

grindarbotnsvöðva fremur en mælitæki sem gefur hlutlægt mat á virkni þeirra.   

  Eins og í mörgum rannsóknum var virkni grindarbotnsvöðvanna mæld í baklegu 

þar sem auðvelt er að staðla stöðu einstaklingsins, vegna hentugleika og þæginda 

fyrir einstaklinginn og er það sú staða þar sem auðveldast er að spenna 

grindarbotninn þar sem hreyfingin er ekki á móti þyngdaraflinu. Hér er álitamál sem 

vert er að skoða þar sem flestar konur með áreynsluþvagleka lýsa því að þær finni 

fyrir þvagleka í standandi stöðu en ekki liggjandi og því sé sú staða ef til vill ekki 

heppileg fyrir prófunina. 

6.8   Ályktanir út frá forkönnun 

Eftir framkvæmd þessarar rannsóknar kemur í ljós að margt kemur að gagni í 

komandi rannsóknum en nokkrum þáttum í aðferðahlutanum þyrfti að breyta. Má 

þar nefna notkun á vöðvarafriti til að meta virkni grindarbotnsvöðva. Gildin úr 

vöðvarafritstækinu Myomed 932 gefa ekki skýra mynd af virkni grindarbotnsvöðva 

og býður tækið ekki upp á mikla úrvinnslu úr þeim mælingum sem fást. Því leggja 

rannsakendur til að ef nota eigi þetta sama tæki í komandi rannsóknum verði það 

einungis notað til að meta hvort konur nái að virkja grindarbotnsvöðva eða ekki. 

Ákjósanlegt er að nota sónar samhliða vöðvarafriti til að meta hvort samdráttur sé 

framkvæmdur á réttan hátt. Rannsakendur mæla hins vegar með því að ef 

rannsaka eigi virkni grindarbotnsvöðva frekar þurfi að nota tæki sem býður upp á 

nákvæmari úrvinnslu úr mælingum svo sem tímasetningu virkjunar, möguleika á að 

geta afmarkað hluta grafsins til úrvinnslu og útilokað útlaga.   

  Við mælingar á lendarsveigjum telja rannsakendur að mjög stórt úrtak þurfi til að 

fá fram marktækar niðurstöður vegna þess hve hryggsveigjur eru breytilegar milli 

einstaklinga. Einn möguleiki er að velja þátttakendur þannig að konur í 

rannsóknarhóp hafi meiri einkenni áreynsluþvagleka og hafa þannig meiri mun á 

hópunum tveimur. Þá væri hægt að nota ICIQ-UI spurningalistann til að velja í 

þann hóp ásamt því að leggja fyrir mælikvarða um líkamlega virkni í daglegu lífi.   

  Til að rannsaka stöðugleika um mjóhrygg og mjaðmagrind nánar mætti nota 

aðra útfærslu af ASLR-prófinu þar sem þátttakendur meta erfiðleika þess að lyfta 

beinum fæti upp frá bekk á kvarðanum frá 0-5 og mögulega bæta við fleiri 

færnimiðuðum prófum.   
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  Aðrir þættir í aðferðum rannsóknarinnar reyndust vel að mati rannsakenda. 

Sónarinn gaf mjög góða raun og eins reyndist vel að mæla lendarsveigjur hverrar 

konu þrisvar sinnum til að hámarka áreiðanleika mælinganna.   

    

6.9   Tillögur að framhaldsrannsóknum 

Við gerð þessarar rannsóknar komu fram hugmyndir um áframhaldandi rannsóknir 

á þessu sviði. 

 Skoða hvernig konur með áreynsluþvagleka aðlaga líf sitt að þvaglekanum, 

t.d. með minnkaðri líkamlegri virkni.  

 Skoða öndunarmynstur hjá konum með áreynsluþvagleka þar sem þind er 

hluti djúpvöðvakerfis mjóhryggjar- og mjaðmagrindar. 

 Rannsaka nánar virkni stöðugleikakerfis hjá konum með áreynsluþvagleka, 

til dæmis með mælingum á fyrirframvirkni kviðarþvervöðva, margklofavöðva 

og grindarbotnsvöðva við ýmsar athafnir.  
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7   Lokaorð  

Áreynsluþvagleki er algengt vandamál meðal kvenna og hefur víðtæk áhrif á 

daglegt líf þeirra. Vakið hefur athygli að tíðni langvinnra mjóbaksvandamála er 

aukin meðal þessara kvenna og ýmsar kenningar eru til um ástæður þess. 

Kenningar hafa verið settar fram um tengsl mjóbaksverkja við hreyfistjórn og 

stöðugleika og í kjölfarið hafa komið fram hugmyndir um tengsl grindarbotnsvöðva 

við stöðugleikakerfi mjóbaks og mjaðmagrindar. Helsta hlutverk grindarbotnsvöðva 

er að viðhalda þvagheldni en auk þess gegna þeir, ásamt öðrum hlutum 

djúpvöðvakerfis, hlutverki í stjórnun líkamsstöðu og stöðugleika hryggjar. Því má 

ætla að skert virkni grindarbotnsvöðva hafi ekki einungis áhrif á þvagheldni heldur 

einnig á líkamsstöðu og stöðugleika hryggjar. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

varpa ekki skýru ljósi á þessi tengsl en sýna fram á að tilhneiging er til þess að 

konur með áreynsluþvagleka séu með breytta virkni djúpvöðvakerfis. 

Niðurstöðurnar renna stoðum undir það sem áður hefur verið sýnt fram á varðandi 

tengsl bakverkja og áreynsluþvagleka en konur með áreynsluþvagleka eiga við 

meiri færniskerðingu að stríða vegna bakverkja miðað við konur án þvagleka. Ekki 

fannst munur á lendarsveigjum milli hópanna en telja rannsakendur það vera 

vegna þess hve ólík líkamsstaðan getur verið milli einstaklinga og hve úrtak 

rannsóknarinnar var lítið. Þessi forkönnun gefur upplýsingar sem nýtast í 

áframhaldandi rannsóknum og þannig er takmarki hennar náð. 
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Viðauki I er byggður á Gray‘s anatomy for students eftir Drake, Vogl og Mitchell 

(2005), líffærafræðiheftum Hannesar Blöndal (2000 og 2004) og Joint, structure 

and function: a comprehensive analysis eftir Levangie og Norkin (2005) og er 

gerður til að dýpka skilning á líffærafræði þeirra líffæra og líffærakerfa sem fjallað 

er um í ritgerðinni. 

Hryggur 

Hryggurinn er samansettur úr 33 hryggjarliðum og 23 hryggþófum og umlykur 

mænu. Hryggsúlunni er skipt í fimm hluta; hálshrygg með sjö hálshryggjarliði, 

brjósthrygg með tólf brjósthryggjarliði, mjóhrygg með fimm lendarliði, spjaldbein 

sem myndað er úr fimm samvöxnum spjaldliðum og rófubein sem er myndað úr 

fjórum samvöxnum rófuliðum (Drake, Vogl og Mitchell, 2005; Hannes Blöndal, 

2000) (sjá mynd 9).  

 Dæmigerður hryggjarliður er myndaður úr 

tveimur beinhlutum, liðbol að framan og 

liðboga að aftan. Liðbolir hryggjarliðanna eru 

aðal þungaberandi hluti þeirra og á milli liggja 

hryggþófar. Hryggþófi er búinn til úr þykku, 

þéttu ytra byrði sem nefnist trefjabaugur og 

mjúkum innri kjarna, svokölluðum þófakjarna. 

Hryggþófarnir eru aðeins stærri að ummáli en 

liðbolirnir sem þeir liggja á milli en hafa sömu 

lögun. Þykkastir eru þeir á milli lendarliðanna 

en þar eru þeir þriðjungur af hæð liðbolanna. 

Aftur á móti eru þeir þynnstir í efri hluta 

brjósthryggjar (Levangie og Norkin, 2005).   

  Liðbogar hryggjarliðanna eru myndaðir úr tveimur liðbogastilkum og tveimur 

liðbogaþynnum sem tengja liðbogann við liðbol hryggjarliðanna (Drake o.fl., 2005; 

Hannes Blöndal, 2000). Liðbogarnir tengjast með hálaliðum. Á mótum liðboga-

stilknanna og liðbogaþynnanna liggja liðtindar sem bera liðfleti sem mynda liðamót 

á milli hryggjarliðanna (Hannes Blöndal, 2000) (sjá mynd 10).   

  Neðsti hryggjarliðurinn í mjóhrygg tengist spjaldbeininu á sama hátt en þessi 

liðamót eru styrkt með tveimur sterkum liðböndum; mjaðmar- og lendarband og  

 

Mynd 9. Skipting hryggjar 
(http://lungcancer.ucla.edu/ 
adm_tests_spine_xray.html) 



64 
 

mjóbaks- og spjaldsband 

(Drake o.fl., 2005). Tenging 

rófubeins við spjaldlið er eins 

og tenging hryggjarbolanna. 

Mikill fjöldi liðbanda og 

smávöðva tengja hryggjar-

liðina. Má þar nefna fremra 

langband og aftara langband 

(lat. lig. longitudinale anterius 

et posterius) en þau eru sterk 

bönd sem teygja sig eftir allri lengd hryggsúlunnar. Önnur liðbönd hryggjar ná yfir 

færri liði en gegna mikilvægu hlutverki fyrir stöðugleika hryggsúlunnar. Þau eru til 

dæmis gulbönd (lat. ligg. flava) sem tengja liðbogaþynnur aðliggjandi hryggjarliða 

saman og loka mænugöngum að aftan, þvertindabönd (lat. ligg. intertransversaria) 

sem tengja aðliggjandi þvertinda, ofantindabönd (lat. ligg. supraspinalia) sem 

tengja saman hryggtinda frá sjöunda hálslið niður að spjaldbeini og hryggtindabönd 

(lat. ligg. interspinalia) sem tengja aðliggjandi hryggtinda og ná frá gulböndum að 

framan að ofantindaböndum að aftan (Drake o.fl., 2005; Hannes Blöndal, 2000). 

Mjaðmagrind 

Mjaðmagrindin er fasttengd hryggsúlu og verndar líffæri grindarhols. Hún flytur 

þunga bols, höfuðs og efri útlima til neðri útlima. Mjaðmagrindin er samsett úr 

tveimur mjaðmarspöðum, spjaldbeini og rófubeini. Hvor mjaðmarspaði er samsettur 

úr þremur minni beinum; klyftabeini, mjaðmabeini og þjóbeini (Drake o.fl., 2005; 

Hannes Blöndal, 2000).  

  Mjaðmagrindin er mynduð úr fjórum liðum; klyftasambryskju (lat. symphysis 

pubica) sem tengir klyftabeinin saman að framan, tveimur spjaldliðum (lat. art. 

sacroiliaca) milli spjaldbeins og mjaðmabeina að aftan og rófubeinslið (lat. art. 

sacrococcygea) (Drake o.fl., 2005; Hannes Blöndal, 2000). Klyftasambryskjuna 

myndar liðþófi ásamt hálabrjóskskífum og er hún styrkt með efra klyftabandi (lat. 

lig. pubicum superius) og klyftabogabandi (lat. lig. arcuatum pubis) (Drake o.fl., 

2005). Spjaldliðurinn er styrktur með þremur sterkum liðböndum; kviðlægum 

spjalds- og mjaðmaböndum (lat. ligg. sacro-iliaca ventralia), millibeinaböndum 

spjalds- og mjaðmar (lat. ligg. sacro-iliaca interossea) og baklægum spjalds- og 

mjaðmaböndum (lat. ligg. sacro-iliaca dorsalia) (Hannes Blöndal, 2000). 

 

Mynd 10. Hryggjarliður 
(http://www.tutorvista.com/content/biology/biology-
iv/locomotion-animals/vertebral-spinal-column.php#)  
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Spjaldliðurinn er einnig styrktur af öðrum tveimur sterkum böndum, spjaldbeins- og 

hnjósksband (lat. lig. sacrotuberale) og spjaldbeins- og nibbuband (lat. lig. 

sacrospinale).  

Djúpvöðvakerfi 

 Grindarbotnsvöðvar kvenna 

 Grindarbotninn aðskilur grindarhol frá spönginni (lat. perineum) og samanstendur 

að stærstum hluta af grindarþind (lat. diaphragma pelvis) og þvag- og kynfæraþind 

(lat. diaphragma urogenitale) (Drake o.fl., 2005).   

  Grindarþindin er skálalaga og er mynduð af aðalvöðvum grindarbotnsins, 

lyftivöðva bakraufar (lat. m. levator ani) og rófuvöðva (lat. m. coccygeus). Skiptist 

sá fyrrnefndi í klyfta – og rófuvöðva (lat. m. pubococcygeus), endaþarmsvöðva 

klyfta (lat. m. puborectalis) og rófuvöðva mjaðmar (lat. m. iliococcygeus). Upptök 

þeirra mynda hringlaga línu eftir veggjum mjaðmagrindarinnar og sameinast 

vöðvarnir frá hvorri hlið í miðlínu. Mynda þeir stærsta hluta grindarþindarinnar en 

rófuvöðvinn myndar afturhluta hennar (Drake, o.fl., 2005).       

 

Mynd 11. Grindarbotn (horft ofan frá) 
(http://physiodetective.com/2012/02/24/the-pelvic-floor-a-draughty-window-or-
something-more/) 
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  Þvag- og kynfæraþind liggur þvert yfir bil klyftabogans, neðan við 

grindarþindina. Er hún samansett úr spangarhimnu sem er þykkt þríhyrningslaga 

bandvefsfell og djúplægu spangarbili sem spangarhimnan tengist. Þvag- og 

kynfæraþindin styður við framanverðan grindarbotninn til viðbótar við grindar-

þindina (Drake o.fl., 2005) (sjá mynd 11).   

  Í spangarbilinu er vöðvalag sem inniheldur eftirfarandi vöðva og virka þeir 

aðallega sem lokuvöðvar þvagrásar: ytri þrengivöðvi þvagrásar (lat. m. sphincter 

urethrae externus), þrengivöðvi þvagrásar og legganga (lat. m. sphincter 

urethrovaginalis), klemmuvöðvi þvagrásar (lat. m. compressor uretrhae) og 

djúplægur spangarþvervöðvi (lat. m. transversus perinei profundus). Auk þeirra 

tilheyra ytri þrengivöðvi bakraufar (lat. m. sphinchter ani externus), klumbu- og 

vattarvöðvi (lat. m. bulbospongiosus), og grunnlægur spangarþvervöðvi (lat. m. 

transveruss perinei superficialis) hópi grindarbotnsvöðva (Drake, o.fl., 2005).    

  Í grindarþindinni framanverðri er U–laga op í lyftivöðva bakraufar er nefnist 

þvag- og kynfæragap (lat. hiatus urogenitalis). Í gegnum það fara þvagrás og 

leggöng á leið sinni úr grindarholi. Um ytri þrengivöðva bakraufar í aftanverðri 

grindarþind fara bakraufargöngin (lat. canalis analis) (Drake o.fl., 2005).   

  Spangarmiðjusin (lat. centrum tendineum perinei) er staðsett aftan við 

spangarhimnu í miðlínu. Þvag- og kynfæragap tengist henni auk vöðva 

grindarbotns og spangar (Drake o.fl., 2005). 

Kviðvöðvar 

Samkvæmt Drake o.fl. (2005) eru fimm vöðvar sem teljast til vöðvahóps kviðvöðva 

og mynda vegg kviðarholsins að framanverðu og til hliðanna. Skiptast þeir annars 

vegar í þrjá flata vöðva og hins vegar tvo lóðrétta vöðva. Stefna vöðvaþráða flötu 

vöðvanna er frá aftanverðri hlið og að framanverðri miðlínu bolsins. Lóðréttu 

vöðvarnir liggja nærri miðlínu og eru umluktir sinafelli sem flötu vöðvarnir mynda. 

  Ytri skávöðvi kviðar (lat. m. obliquus externus abdominis) er ystur flötu 

kviðvöðvanna. Vöðvinn á upptök frá ytri hluta rifja 5-12 og stefna þræðir hans 

skáhallt fram og niður á við. Verður vöðvinn að sinafelli á framanverðum kvið sem 

endar í hvítulínu (lat. linea alba) við miðlínu bolsins. Festist vöðvinn á hliðlæga 

brún mjaðmarbeinskambs (lat. crista iliaca) og einnig við hvítulínu þar sem sinafell 

hans endar.  

  Innri skávöðvi kviðar (lat. m. obliquus internus abdominis) liggur fyrir innan ytri 

skávöðvann og stefnir meirihluti þráða hans skáhallt upp og að miðju. Vöðvinn á 
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upptök sín í brjóst- og lendafelli (lat. fascia thoracolumbalis), á mjaðmarbeinskambi 

(milli festa ytri skávöðva og kviðarþvervöðvans) og á hliðlægu 1/3 hluta 

nárabandsins (lat. lig. inguinale). Hald vöðvans er á innri hluta rifja 9-12 á 

klyftabeinskambi (lat. crista pubica) og kambsvöðvalínu (lat. linea pectinea) en 

einnig þar sem sinafell vöðvans endar í og tengist hvítulínu.  

  Kviðarþvervöðvi (lat. m. transversus abdominis) er dýpstur flötu kviðvöðvanna. 

Upptök vöðvans eru í brjóst- og lendafelli, á miðlægri brún mjaðmarbeinskambs og 

á hliðlægum þriðjungi nárabands. Frá upptökum sínum stefna þræðir vöðvans 

þvert að miðlínu þar sem þeir enda í sinafelli er tengist hvítulínu. Hald vöðvans er 

einnig á klyftabeinskambi og kambsvöðvalínu.  

  Beinn kviðvöðvi (lat. m. rectus abdominis) á upptök sín á klyftabeinskambi, 

klyftabeinshnjóti (lat. tuberculum pubicum) og klyftasambryskju og þaðan teygir 

hann sig upp að rifjaboga í hald sitt á geislungum rifja 5-7 auk flagbrjósks (lat. 

processus xyphoideus).   

  Strýtuvöðvi (lat. m. pyramidalis) er lítill vöðvi staðsettur framan við beinan 

kviðvöðva. Hann á upptök sín framan við klyftabein og festist á hvítulínu. 

Bakvöðvar 

Samkvæmt Drake o.fl. (2005) teljast eftirfarandi vöðvar til djúpra bakvöðva:  

Réttivöðvi hryggjar (lat. m. erector spinae) er stærsti vöðvahópur djúplægra 

bakvöðva. Er hann staðsettur hliðlægt og aftan við hryggsúluna og liggja vöðvarnir 

milli hryggtinda við miðlínu að rifhornum hliðlægt. Upptök vöðvahópsins er breið og 

þykk sin með festu á spjaldbeini, brún mjaðmarbeinskambs, lendarliðum og neðstu 

brjósthryggjarliðum. Í efri hluta mjóhryggjar skiptist vöðvahópurinn í þrennt, þ.e. 

mjaðmar- og rifjavöðva (lat. m. iliocostalis), lengjuvöðva (lat. m. longissimus) og 

tindavöðva (lat. m. spinalis). Hverjum þessara þriggja vöðva er síðan hægt að 

skipta í fernt eftir staðsetningu við hrygginn, þ.e. lendarhluta, bjósthluta, hálshluta 

eða höfuðhluta (sjá mynd 12).   

  Þver- og hryggtindavöðvar (lat. mm. transversospinales) liggja undir réttivöðva 

hryggjar og skiptast í hálftindavöðva (lat. m.semispinalis), margklofa (lat. 

mm.multifidi) og hrygghverfivöðva (lat. mm.rotatores).    

  Margklofi er vöðvahópur sem nær upp alla hryggsúluna. Í mjóhrygg eru 

vöðvarnir mest þróaðir og eiga upptök sín á spjaldbeini, brún mjaðmarbeinskamba, 

efri aftari mjaðmarbeinsnibbum og á smáliðum lendarliða. Hald hafa vöðvarnir á 

hryggjartindum mjóhryggjar. 
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Þind 

Þindin skilur á milli brjósthols að ofan og kviðarhols að neðan og myndar þannig 

þak kviðarholsins. Þindin á upptök sín við mörk neðra brjóstgrindarops og þræðir 

hennar sameinast í þindarmiðjusin (lat. centrum tendineum diaphragmatis). Skipta 

má upptökum hennar í þrjá hluta, þ.e. lendarhluta, rifjahluta og bringuhluta. Þindin 

myndar svokallaða hægri og vinstri leggi sem festast að aftanverðu á lendarliði 

hryggjarins. Hægri leggur á upptök sín frá liðbolum og liðþófum L1-3 og sá vinstri 

frá liðbolum og liðþófum L1-2. Leggirnir sameinast í sinaboga við miðlínu 

hryggjarins sem nefnist miðbogaband (lat. lig. arcuatum medianum). Lendarhluti 

þindarinnar á einnig upptök frá öðrum sinabogum hliðlægt við miðbogabandið þar 

sem rifjaboginn er ekki heill að aftanverðu. Næst miðbogabandinu eru miðlæg 

bogabönd (lat. lig. arcuatum mediale) sem ná frá liðbolum L1-2 yfir á þvertinda L1. 

Hliðlægt við miðlægu bogaböndin eru hliðlæg bogabönd (lat. lig.arcuatum laterale) 

sem ná frá þvertindum L1 á 12. rif. Rifjahluti þindarinnar festist innan á geislunga 

rifja 7-9 og á enda rifja 10-12. Bringuhluti þindarinnar festist á flagbrjósk 

bringubeins. Sameinast svo vöðvaþræðir þindarinnar út frá fyrrnefndum upptökum í 

 

Mynd 12. Djúpu bakvöðvar 
(http://www.emory.edu/ANATOMY/AnatomyManual/ 
back.html) 

http://www.emory.edu/ANATOMY/AnatomyManual/
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þindarmiðjusin sem er hald. Þindin myndar hægra og vinstra hvolf, þar sem hún 

hvelfist upp í brjóstholið, hægra hvolf ber hærra (Hannes Blöndal, 2004). 

Uppbygging þvagrásarkerfis 

Þvagrásarkerfið samanstendur af tveimur nýrum, tveimur þvagálum (lat. ureter), 

þvagblöðru og þvagrás (lat. urethra). Hér verður lýst þeim hlutum 

þvagrásarkerfisins sem liggja innan grindarhols, þ.e. fjærhlutum þvagála, 

þvagblöðru og þvagrás (sjá mynd 13). Þar sem þvagálarnir tveir fara inn í 

grindarholið liggja þeir fyrir framan mjaðmarsamslagæð þar sem hún klofnar í 

tvennt. Þaðan liggja þeir meðfram vegg mjaðmagrindarinnar og grindarbotninum 

þar sem þeir opnast inn í botn þvagblöðru (Drake o.fl., 2005). Þvagblaðran liggur 

fremst af grindarholslíffærunum. Þegar hún er tóm liggur hún alveg niður í 

grindarholinu en þegar hún fyllist þenst hún upp á við í átt að kviðarholi. Toppur 

þvagblöðrunnar vísar í átt að toppi klyftasambryskjunnar. Botn þvagblöðrunar líkist 

þríhyrning á hvolfi og snýr niður og aftur. Þvagálarnir tveir opnast í efri tvö horn 

þríhyrningsins en þvagrásin fer út um neðsta hornið. Slímhúð þvagblöðrubotnsins 

er áföst undirliggjandi sléttvöðvalagi 

en annars staðar er slímhúðin í 

fellingum og lauslega bundin 

vöðvaveggnum (Drake o.fl., 2005). 

Vöðvaveggurinn er marglaga en 

nefnist einu nafni tæmivöðvi 

þvagblöðru (lat. m. detrusor 

vesicae) (Hannes Blöndal, 2004). 

Háls þvagblöðrunnar er neðsti hluti 

hennar og umlykur hann upphaf 

þvagrásarinnar. Honum er haldið 

stöðugum með tveimur bandvefs- 

og vöðvaþráðum sem tengja 

hálsinn og hluta þvagrásarinnar við 

klyftabein. Í konum kallast þessir 

bandvefs- og vöðvaþræðir klyfta- og blöðrubönd (lat. lig. pubovesicale). Þau, ásamt 

neðra þindarfelli grindar (lat. fascia diaphragmatis pelvis inferior), lyftivöðva 

bakraufar og klyftabeini, styðja við þvagblöðruna. (Drake o.fl., 2005).  

  Hjá konum er þvagrásin u.þ.b. 4 cm að lengd og nær frá þvagblöðruhálsi að ytri 

 

Mynd 13. Þvagrásarkerfið 
(http://en.wikibooks.org/wiki/Human_ 
Physiology/The_Urinary_System) 
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þvagrásarmunni (lat. ostium uretrae externum femininae) sem opnast í 

leggangaönd, framan við leggangaop. Þar sem þvagrásin fer í gegnum þvag- og 

kynfæraþind er umhverfis hana þrengivöðvi þvagrásar (lat. m. sphincter urethrae) 

(Hannes Blöndal, 2004).  
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Viðauki II – Leyfi frá Siðanefnd Landspítala 
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Viðauki III – Leyfi frá framkvæmdastjóra lækninga 
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Viðauki IV – Tilkynning til Persónuverndar 
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Viðauki V – Kynningarbréf til þátttakenda í vísindarannsókn 
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Kynningarbréf fyrir þátttakendur í vísindarannsókn 

Tengsl líkamsstöðu og virkni djúpvöðvakerfis hjá konum með og án 

áreynsluþvagleka: Forkönnun á áhrifum djúpvöðvakerfis á þvagheldni og 

bakverki. 

 

Kæri viðtakandi 

Fyrirhugað er að hefja ofangreinda rannsókn sem er hluti af lokaverkefni Guðrúnar 

Magnúsdóttur, Maríu Carrasco og Sigurlaugar Hönnu Hafliðadóttur til BS prófs í 

sjúkraþjálfun við Námsbraut í sjúkraþjálfun á Heilbrigðisvísindasviði Háskóla 

Íslands.  

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Halldóra Eyjólfsdóttir MS, sérfræðingur í 

meðgöngu- og fæðingarsjúkraþjálfun á Landspítala við Hringbraut. Hægt er að ná í 

hana í síma 543-9310 eða með tölvupósti halldey@landspitali.is. Meðrannsakandi í 

rannsókninni er Sigrún Vala Björnsdóttir MS, sérfræðingur í bæklunarsjúkraþjálfun 

og lektor við Námsbraut í sjúkraþjálfun, Háskóla Íslands. Hægt er að ná í hana í 

síma 525-4009 eða með tölvupósti sigrunvb@hi.is. 

Rannsóknin hefur verið samþykkt af Siðanefnd Landspítala og tilkynnt til 

Persónuverndar. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna tengsl líkamsstöðu og virkni 

grindarbotnsvöðva og djúplægu vöðva hryggjar og kviðar meðal kvenna með 

greindan áreynsluþvagleka borið saman við konur án áreynsluþvagleka.  

Þátttakendur rannsóknarinnar verða 20 konur á aldrinum 29-49 ára og þeim skipt í 

tvo hópa og verða sömu mælingar gerðar hjá þátttakendum í báðum hópum. Í 

öðrum hópnum verða 10 konur með greindan áreynsluþvagleka og til samanburðar 

10 konur án áreynsluþvagleka. Þátttaka í rannsókninni felur í sér að mæld verður 

virkni grindarbotnsvöðva og djúplægu vöðva hryggjar og kviðar og gerðar 

mælingar á hryggsveigjum. Auk þess svara þátttakendur spurningarlistum varðandi 

bakverki og þvagleka.  

Til að mæla hryggsveigjur mun rannsakandi merkja inn staðsetningu hryggtinda 

með penna og mælitæki (Spinal Mouse) rennt eftir hryggsúlunni. Þá verður 

mailto:halldey@landspitali.is
mailto:sigrunvb@hi.is
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framkvæmt próf til að kanna virkni djúpvöðvakerfis og stöðugleika í kringum 

mjóbak. Síðan verður tekið vöðvarafrit af grindarbotnsvöðvum þínum sem fer 

þannig fram að þú kemur fyrir nema í leggöngum (færð aðstoð við það eftir þörfum) 

og þú beðin um að spenna grindarbotnsvöðvana. Neminn er smurður með sleipiefni 

til að koma í veg fyrir óþægindi. Hægt verður að sjá á tölvuskjá/sónartæki að 

samdráttur eigi sér stað. Einnig verða skráðar upplýsingar um kyn, aldur, hæð, 

þyngd, líkamsþyngdarstuðul og fæðingar. Mælingar munu fara fram á 

Endurhæfingardeild 14D á Landspítala við Hringbraut og munu taka u.þ.b. eina 

klukkustund.  

 

Ávinningur af þátttöku þinni í rannsókninni er að þú færð vitneskju um 

hryggsveigjur, ástand grindarbotnsvöðva og djúplægra vöðva hryggjar og kviðar 

sem og ráðleggingar frá sjúkraþjálfara um þjálfun á þessum kerfum eftir þörfum. 

 

Rannsóknin er ekki talin fela í sér áhættu fyrir þátttakendur. Fyllsta öryggis verður 

gætt og fylgst með líðan þátttakenda á meðan á rannsókninni stendur. 

Enginn kostnaður fylgir þátttöku né fá þátttakendur greitt. 

 

Þú átt rétt á að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er án eftirmála eða áhrifa á 

meðferð. Þú getur einnig krafist þess að öllum gögnum sem aflað hefur verið um 

þig verði eytt og ekki notuð frekar í rannsókninni. Farið verður með allar 

persónuupplýsingar sem trúnaðarmál og nafnleyndar verður gætt við úrvinnslu og 

birtingu gagna. Að lokinni úrvinnslu rannsóknarinnar verður öllum persónulegum 

gögnum eytt.  

 

 

___________________________________ 

Halldóra Eyjólfsdóttir MS, sérfræðingur í meðgöngu- og fæðingarsjúkraþjálfun á 

Landspítalanum við Hringbraut 

Sími: 543-9310 ; tölvupósti halldey@landspitali.is. 

 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða 

vilt hætta þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Siðanefndar Landspítala, 

Fossvogi, 108 Reykjavík. Sími: 543-7465, fax: 543-2339, tölvupóstur: 

sidanefnd@landspitali.is 

 

 

 

mailto:halldey@landspitali.is
mailto:sidanefnd@landspitali.is
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Viðauki VI – Auglýst eftir þátttakendum í viðmiðunarhóp 
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Viltu taka þátt í rannsókn? 

 

Við erum þrír nemar á lokaári í sjúkraþjálfun við Háskóla Íslands og rannsóknin er 

lokaverefni okkar til BS prófs. Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna tengsl líkamsstöðu 

og virkni grindarbotnsvöðva og djúpvöðvakerfis á þvagheldni hjá konum.  

 

 Við leitum að konum á aldrinum 29-49 ára sem hafa ekki þvagleka, eru með 

líkamsþyngdarstuðul 30 eða minna , eru ekki barnshafandi og hafa ekki farið í aðgerðir 

vegna sigs á grindarholslíffærum. 

 

Í rannsókninni verður mæld virkni grindarbotnsvöðva, sveigjur í hrygg og ástand 

djúpvöðvakerfis athugað. Í staðinn færðu vitneskju um ástand þessara vöðvakerfa og 

hryggsveigjur og leiðbeiningar til úrbóta eftir þörfum. 

 

Nánari upplýsingar veitir Halldóra Eyjólfsdóttir, sérfræðingur í meðgöngu- og 

fæðingarsjúkraþjálfun og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar, halldey@landspitali.is gsm: 

8253562. 
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Viðauki VII - Spurningalistar 
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Viðauki – upplýsingar fyrir rannsókn 

 

I. Aldur (fæðingardagur, mánuður og ár): 

Þyngd (kg): 

Hæð (cm): 

 

II. Barnshafandi  - já / nei  

 

III. Fjöldi fæðinga: 

a. Fjöldi náttúrulegra fæðinga um leggöng: 

b. Fjöldi keisaraskurða: 

 

IV. Greining: 

a. Áreynsluþvagleki -  já /  nei      

b. Bráðaþvagleki -  já / nei  

c. Blandleki -  já / nei  

 

V. Fyrri aðgerðir: 

a. Legnám - já / nei  

b. Aðgerð við legsigi - já / nei 

c. Aðgerð við blöðrusigi - já / nei  

d. Aðgerð við ristilsigi - já / nei  

 

 

Spurningarlisti ICIQ-UI short form 

 

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 
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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 

 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 
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Viðauki VIII – Upplýst samþykki 
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  Upplýst samþykki      

 

 Tengsl líkamsstöðu og virkni grindarbotnsvöðva kvenna: 

Forkönnun á áhrif djúpvöðvakerfis á þvagheldni og bakverki. 

  

   

 Mér hefur verið kynnt eðli og umfang þessarar vísindarannsóknar og ég er 

samþykk þátttöku. 

 

 

Ég geri mér grein fyrir mér að mér er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og ég 

get hætt við hvenær sem er. 

 

 

Skjal þetta ásamt kynningarbréfi er í tvíriti og fær þátttakandi annað eintakið til 

vörslu en ábyrgðarmaður vísindarannsóknar hitt eintakið. 

 

_________________________ 

Staður og dagsetning       

 

 __________________________      __________________________   

  

Undirskrift þátttakenda     Undirskrift ábyrgðarmanns 

rannsóknar 

Kt:   ___________________                                      Kt:   ___________________



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


