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Ágrip 
Elísabet Þórunn Guðnadóttir, Fanney Elsa Hólmgeirsdóttir og Sólveig Steinunn Pálsdóttir. 
Hvíldarpsenna grindarbotnsvöðva kvenna með legslímuflakk: For-rannsókn. Leiðbeinendur: 

Halldóra Eyjólfsdóttir og Dr. Sólveig Ása Árnadóttir. BS ritgerð í sjúkraþjálfun, Háskóli Íslands, 

2017.  

Inngangur: Legslímuflakk er ágengur sjúkdómur sem lýsir sér þannig að legslímufrumur finnast utan 

legs. Hann einkennist af verkjum í grindarholi sem geta þróast í langvinna verki. Greiningartími er 

langur og eru konur oft með einkenni í langan tíma án viðeigandi meðferðar. Það getur leitt af sér 

yfirspennu í grindarbotnsvöðvum og erfiðleikum að ná fram slökun. Þar geta sjúkraþjálfarar veitt 

meðferð og nýtt sérþekkingu sína á stoðkerfi líkamans. 

Markmið: Að bera saman hvíldarspennu grindarbotnsvöðva kvenna með legslímuflakk og kvenna 

sem ekki hafa sjúkdóminn. 

Aðferð: Einblind þversniðsrannsókn á 22-52 ára konum. Alls voru 15 konur í rannsóknarhóp og 15 

konur í viðmiðunarhóp. Hvíldarspenna grindarbotnsvöðva var mæld með þrýstingsmæli (Gymna Myo 

200™) í leggöngum. Þátttakendur svöruðu spurningalista um stoðkerfisverki, líkamlega virkni og fleira. 

Niðurstöður: Í þrýstingsmælingum var ekki marktækur munur milli hópa: meðaltal 

grunnhvíldarspennu (p=0,18), hvíldarspennu eftir endurtekna hámarkssamdrætti (p=0,06) eða hækkun 

á hvíldarspennu úr fyrstu hvíld eftir fyrsta hámarkssamdrátt og þar til eftir endurtekna 

hámarkssamdrætti (p=0,41). Konur í viðmiðunarhópi virðast líkamlega virkari en þær sem eru í 

rannsóknarhópi ef horft er til atvinnu og hreyfingu í frítíma. Stór hluti kvenna í rannsóknarhópi segjast 

almennt finna fyrir stoðkerfisverkjum en fáar hafa nýtt sér sjúkraþjálfun sem meðferð við einkennum 

sjúkdómsins. 

Ályktun: Niðurstöður þessarar forrannsóknar byggja á litlu tölfræðilegu afli en gefa vísbendingar fyrir 

frekari rannsóknir á þessu sviði. Gagnreynd þekking er sjúkraþjálfurum nauðsynleg til að vinna á rót 

vandans hvað varðar einkenni og afleiðingar legslímuflakks.  
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Abstract 
Elísabet Þórunn Guðnadóttir, Fanney Elsa Hólmgeirsdóttir and Sólveig Steinunn Pálsdóttir. 
Resting tone of pelvic floor muscles in women with endometriosis: Pilot study. Supervisors: 

Halldóra Eyjólfsdóttir and Dr. Sólveig Ása Árnadóttir. BS thesis in Physical Therapy, University 

of Iceland, 2017. 

Introduction: Endometriosis is a progressive disease that is defined as progression of endometrium 

outside the uterine cavity. It’s a painful condition which can without treatment result in chronic pelvic 

pain. Women experience delays in diagnosis while undiagnosed pain complaints remain. It can lead to 

secondary changes in the musculoskeletal system such as overactive pelvic floor muscles which 

demonstrates slow relaxation. Physical therapists can take part in the treatment for those women 

because of their expertise in musculoskeletal system.  

Aim: To compare resting tone of pelvic floor muscles in women with endometriosis and those who 

don’t have the disease.  

Methods: A cross-sectional, single blinded study. 15 asymptomatic women in control group and 15 

women with endometriosis participated in the study aged 21-52. Perineometer (Gymna Myo 200™) 

was used to assess pelvic floor muscle tone. Questionnaire including musculoskeletal symptoms and 

physical activity was submitted. 

Results: In the assessment of resting tone of pelvic floor muscles there was no significant difference 

(p=0.18) between groups. Neither was significant difference of resting muscle tone between repeated 

contraction between groups (p=0.06) nor hightened muscle resting tone between repeated contraction 

(p=0.41). Women in control group seemed physically more active at their occupation and leisure 

activities. High proportion of women with endometriosis experienced musculoskeletal pain but only few 

have attended physical therapy because of the symtoms attributed to the disease. 

Conclusion: More studies are needed in this field for physical therapists to provide treatment based 

on evidence based knowledge to manage symptoms and effects of endometriosis.  
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1 Inngangur 
“Fram eftir morgni græt ég og styn af kvölum. Ég dreg það eins lengi og ég get að 

fara á salernið en loks get ég ekki dregið það lengur og maðurinn minn styður mig 

fram. Það er stingandi sárt að pissa og það kemur yfir mig gríðarleg þörf til að hafa 

hægðir en það er jafnframt svo sárt. Ég finn að ég er að detta út og læt mig síga 

niður á gólfið. Þegar ég ranka úr yfirliðinu er líðanin óbærileg. Ég ligg á hliðinni á 

köldu flísalögðu gólfinu og kasta upp. Þegar það alversta er liðið hjá, ber maðurinn 

minn mig inn í rúm. Í vanmætti sínum reynir hann að hugga mig með því að strjúka 

mér en mér finnst öll snerting óþægileg.”(Silja Ástþórsdóttir, 2012).   

 

Textinn hér að ofan er lýsing á upplifun íslenskrar konu sem glímir við ágengan og sársaukafullan 

sjúkdóm sem kallast legslímuflakk (e. endometriosis). Honum fylgja langvarandi verkir sem valda 

mikilli vanlíðan og oft getur sjúkdómurinn valdið ófrjósemi (Mao og Anastasi, 2010). Konur með 

sjúkdóminn missa oft mikið úr vinnu (Souza o.fl., 2011) og eiga margar læknisheimsóknir að baki sem 

felur í sér mikinn kostnað, bæði fyrir þær og samfélagið (Ballard o.fl., 2006; Simoens o.fl., 2012). 

Sjúkdómurinn lýsir sér þannig að legslímufrumur finnast utan legs víðs vegar um líkamann og eru 

margar kenningar á lofti um orsök þess (Bloski og Pierson, 2008). Það getur tekið mörg ár að greina 

sjúkdóminn (Ballard o.fl., 2006) og eru konur oft með einkenni í langan tíma án viðeigandi meðferðar 

sem getur til dæmis leitt af sér breytingar í stoðkerfi (Marques o.fl., 2004) sem er í raun kveikjan að 

þessari rannsókn. 

Aðkoma sjúkraþjálfara beinist að einkennameðferð vegna þeirra vandamála sem birtast í stoðkerfi.  

Grindarbotnsvöðvar gegna mikilvægu hlutverki í að styðja við grindarholslíffæri og stuðla að þvag- og 

hægðaheldni. Vanvirkni grindarbotnsvöðva getur leitt af sér yfirspenntan grindarbotn þar sem erfitt er 

að ná fram slökun (FitzGerald og Kotarinos, 2003; Messelink o.fl., 2005). Yfirspenna í 

grindarbotnsvöðvum getur valdið verkjum (Morrison, 2015, bls. 91) og hafa Bispo o.fl. (2016) sýnt fram 

á að auknar líkur séu á að konur með legslímuflakk séu með yfirspennta grindarbotnsvöðva. Ekki eru 

til nein almenn gildi um hvíldarspennu í grindarbotnsvöðvum sökum skorts á rannsóknum.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að auka vitneskju sjúkraþjálfara, annars heilbrigðisstarfsfólks og 

almennings um sjúkdóminn. Jafnframt er tilgangurinn að með aukinni þekkingu sé hægt að leggja drög 

að nýjum meðferðarmöguleikum og aðkomu sjúkraþjálfara í meðferð hjá konum með legslímuflakk. 

Fyrsta skrefið er að bera saman grunnhvíldarspennu grindarbotnsvöðva kvenna með legslímuflakk og 

þeirra sem ekki hafa sjúkdóminn. Næsta skref felst í að rannsaka hvort munur sé á milli hvíldarspennu 

eftir lotu af endurteknum hámarkssamdráttum til að sjá hvort samdrættir hafi áhrif á slökun. Þriðja 

skrefið er að rannsaka hvort hvíldarspenna hækki meira hjá konum með legslímuflakk eftir lotu af 

endurteknum hámarkssamdráttum. Þar sem sjúkraþjálfarar búa yfir góðri kunnáttu á stoðkerfi og 

stoðkerfisvanda gætu þessar niðurstöður nýst til að þróa nýjar aðferðir í meðferð sjúkraþjálfara hjá 

konum með legslímuflakk og orðið kveikja að frekari rannsóknum.  
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2 Markmið, rannsóknarspurningar og tilgátur 
Markmið rannsóknarinnar er að bera saman hvíldarspennu grindarbotnsvöðva kvenna með 

legslímuflakk og kvenna sem ekki hafa sjúkdóminn. 

 

Rannsóknarspurning 1: Er marktækur munur á grunnhvíldarspennu grindarbotnsvöðva kvenna með 

legslímuflakk og kvenna sem ekki hafa sjúkdóminn? 

Rannsóknartilgáta 1: Grunnhvíldarspenna grindarbotnsvöðva kvenna með legslímuflakk er marktækt 

hærri en hjá konum sem ekki hafa sjúkdóminn. 

 

Rannsóknarspurning 2: Er marktækur munur á meðaltali af tíu hvíldarspennulotum 

grindarbotnsvöðva á milli tíu endurtekinna hámarkssamdrátta hjá konum með legslímuflakk 

samanborið við þær sem ekki hafa sjúkdóminn? 

Rannsóknartilgáta 2: Meðaltal af tíu hvíldarspennulotum á milli tíu endurtekinna hámarkssamdrátta 

grindarbotnsvöðva kvenna með legslímuflakk er marktækt hærri en hjá þeim sem ekki hafa 

sjúkdóminn.  

 

Rannsóknarspurning 3: Er marktækur munur á hækkun hvíldarspennu grindarbotnsvöðva úr fyrstu 

hvíld eftir fyrsta hámarkssamdrátt og þar til eftir tíu endurtekna hámarkssamdrætti hjá konum með 

legslímuflakk miðað við konur sem ekki hafa sjúkdóminn? 

Rannsóknartilgáta 3: Hvíldarspenna grindarbotnsvöðva kvenna með legslímuflakk hækkar meira úr 

fyrstu hvíld eftir fyrsta hámarkssamdrátt og þar til eftir tíu hámarkssamdrætti en hjá konum sem ekki 

hafa sjúkdóminn. 
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3 Fræðileg umfjöllun 
Fræðileg umfjöllun byggir á heimildaleit á veraldarvefnum og í fræðibókum. Gagnabankar PubMed 

(www.pubmed.com) og Google Scholar (www.scholar.google.com) voru notaðir til heimildaleitar sem 

og handleit í heimildarlistum lykilgreina. Dæmi um leitarorð: “endometriosis AND pelvic floor” og 

“endometriosis AND treatment”. Aðalumfjöllunarefni er legslímuflakk en einnig verður fjallað um 

grindarbotnsvöðva og verki.  

3.1 Legslímuflakk 

3.1.1 Skilgreining sjúkdóms 
Legslímuflakk er estrógenháður bólgusjúkdómur sem hefur áhrif á konur á barneignaraldri (Mira o.fl., 

2015). Legslímuflakk er skilgreint sem vöxtur, samgróningar og bakflæði kirtil- og grunnvefs út úr 

legholinu. Vefurinn sem fer á flakk eru legslímufrumur sem svara hormónaáhrifum tíðarhrings þó þær 

liggi utan legs. Það þýðir að vefurinn hagar sér eins og hann væri innan legs. Þetta veldur innri 

blæðingum, örvefsmyndun, bólgum og stundum lamandi verkjum (Bloski og Pierson, 2008). Sár (e. 

lesion) geta myndast vegna bólguferla sem fara í gang við innri blæðingar (Kennedy o.fl., 2005; Mao 

og Anastasi, 2010). Sár vegna legslímuflakks eru mjög breytileg hvað varðar stærð, lögun og lit. Þau 

geta verið örsmá og allt að 10 cm (Bloski og Pierson, 2008). Sárin erta nærliggjandi vefi, örvefur getur 

myndast sem og blöðrur (e. cysts) eða samgróningar sem geta bundið saman líffæri grindarhols, þakið 

þau alveg, flækst í nærliggjandi görnum og hindrað festu eggs á eggjaleiðurum (American Society for 

Reproductive Medicine, 2012). Legslímufrumur hafa viðloðunarsameindir sem valda því að þær 

festast við yfirborð lífhimnu með bandvefsmyndun og mynda þannig legslímuflekki (e. implant) (Fraser 

o.fl., 2008; Raffi og Amer, 2011). Á eggjastokkum geta fundist blöðrur sem eru fullar af dökkbrúnum 

vökva vegna endurtekinna blæðinga frá legslímuflekkjum. Það getur orðið fjölgun á band- og vöðvavef 

(e. fibromuscular tissue) ásamt kirtil- og grunnvef úr legslímu sem lýsa sér í hnúðum (e. nodules) víða 

í grindarholi (Raffi og Amer, 2011). Þrátt fyrir þennan breytileika á sjúkdómsmynd er hægt að flokka 

legslímuflakk í þrjá aðalflokka sem byggja á staðsetningu í grindarholi, sjá töflu 1 (Bloski og Pierson, 

2008). Þar sem hægt er að vera með einkenni frá öllum flokkunum er almennt talað um alla flokka 

sem einn undir heiti sjúkdómsins og verður það gert hér eftir.  

Önnur flokkun á sjúkdómnum er frá American Society for Reproductive Medicine (ASRM) (Canis 

o.fl., 1997) en þar er sjúkdómurinn flokkaður í fjögur stig sem sjá má á mynd 1. Heildarstigin byggja á 

útbreiðslu sára, þéttleika samgróninga, aðkomu líffæra í grindarholi og magni þrenginga í 

eggjaleiðurum. Stigin endurspegla ekki magn verkja eða hættu á ófrjósemi (American Society for 

Reproductive Medicine, 2012).  

Algengasta staðsetning og birtingarstaður legslímuflakks eru líffæri grindarhols og lífhimna (Bloski 

og Pierson, 2008; Kennedy o.fl., 2005) en einnig hefur legslíma fundist í húð, lungum, heila og nösum. 

Einnig hefur legslímuflakk fundist hjá karlmönnum sem eru í hormónameðferð en það er mjög 

sjaldgæft (Bloski og Pierson, 2008).  
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Tafla 1  Legslímuflakk flokkað eftir staðsetningu í grindarholi  

Flokkur Lýsing 

Legslímuflakk í lífhimnu  

(e. peritoneal endometriosis) 

Oft kallað „yfirborðs legslímuflakk”. Sár geta verið rauð og blóðrík eða hvít og 

bandvefsrík. Legslímuflekkir hafa estrógenviðtaka og svara því 

hormónabreytingum í tíðahring kvenna. Flekkirnir geta breytt útliti sínu og 

birtingamynd og jafnvel gengið til baka með læknisfræðilegri meðferð en 

koma yfirleitt aftur þegar meðferð er hætt. 

Legslímuflakk í eggjastokkum  

(e. ovarian endometriosis) 

Algengasta birtingamynd eru dökkbrúnar blöðrur á eggjastokkum sem 
myndast líklega vegna blæðingar í legslímuflekkjum á yfirborði eggjastokka 
en blaðran ræðst ekki inní eggjastokka sjálfa, blæðingin eða rof á blöðrunni 
getur valdið bráðu hættuástandi í kviðarholi. 

Djúpt legslímuflakk  

(e. deep infiltrated 

endometriosis) 

Hnúðar finnast milli legganga og endaþarms, á liðböndum legs og 

vöðvavegg hjá líffærum grindarhols og svara ekki hormónabreytingum 

tíðahrings.   

Upplýsingar í töflu unnar úr bæklingnum “Endometriosis and chronic pelvic pain: Unraveling the mystery behind this complex 
condition” eftir T. Bloski og R. Pierson, 2008. Nursing for women’s health, 12(5), 382–395. og greininni “Endometriosis” eftir F. 
Raffi og S. Amer, 2011. Obstetrics, gynaecology & reproductive Medicine, 4(21), 112–117. 
 

Mynd 1   Flokkunarkerfi American Society for Reproductive Medicine Sjúkdómnum er skipt í 
fjögur stig. Skýringarmynd er aðlöguð frá “Revised american society for reproductive 
medicine classification of endometriosis:1996” eftir M. Canis, J. G. Donnez, D. S. Guzick, K. 
J. Halme, J. A. Rock, S. R. Schenken og W. M. Vernon, 1997. Fertillity and sterility, 67(5), 
817-821. Birt með leyfi. Copyright © 2016 by the American Society for Reproductive 
Medicine. 
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3.1.2 Kenningar um orsök sjúkdómsins 

Meinalífeðlisfræði legslímuflakks er enn óþekkt þó margar kenningar hafa verið þróaðar til að útskýra 

sjúkdóminn. Þær kenningar sem eru mest viðurkenndar leggja fram fjóra orsakaþætti: bakflæði 

tíðablæðinga, vefjaummyndun í líkamsholum, dreifing með blóð- og sogæðum og breytt eftirlit 

ónæmiskerfis.  

Kenningin um bakflæði tíðablæðinga gengur út frá því að legslímufrumur ferðast í öfuga átt, 
þ.e.a.s. upp eggjaleiðara, inn í lífhimnu og festast á veggjum og líffærum grindarhols (Bloski og 
Pierson, 2008). Má segja að þessi kenning sé sú algengasta sem vitnað er í og er hún almennt 
samþykkt (Mao og Anastasi, 2010). Ekki má þó gleyma því að legslímufrumur hafa fundist í kviðar- og 
grindarholi hjá konum sem ekki eru með legslímuflakk og eru því aðrar kenningar á lofti um 
hugsanlegar orsakir (Gazvani og Templeton, 2002). Einnig rökstyður kenningin ekki þá staðreynd að 
legslímuflakk getur fundist í nösum og lungum (Bloski og Pierson, 2008). 

Kenningin um vefjaummyndun í líkamsholum byggir á myndun fósturlaga (Mao og Anastasi, 2010) 
en æxlunarfæri fósturs myndast úr miðlagi (e. mesoderm) og innlagi (e. endoderm). Kenningin segir 
að vefjaummyndun þekjuvefs í líkamsholi sé orsök legslímuflakks, en lífhimnufrumur og 
legslímufrumur eiga rætur sínar að rekja til sama fósturvísis-forvera (e. embryonic precursor). Álag, 
eins og bólgur og erting frá bakflæði legslímufrumna, hefur þau áhrif á sérhæfðar frumur í 
líkamsholum að þær breyta sérhæfingu sinni, haga sér því eins og legslímufrumur og svara þannig 
hormónaáhrifum tíðarhrings. Margir vísindamenn gagnrýna þessa kenningu með þeim rökum að 
töluvert fleiri konur myndu greinast með legslímuflakk í brjósthimnu ef þessi kenning væri rétt (Bloski 
og Pierson, 2008). 

Sú kenning að legslímufrumur dreifist um líkamann með æðakerfum (Bloski og Pierson, 2008; Mao 
og Anastasi, 2010) útskýrir vel þá staðreynd að legslímuflakk finnist á fjarlægum stöðum í líkama t.d. í 
lungum, nösum og húð. Kenningin er gagnrýnd vegna þeirrar staðreyndar að algengast er að 
legslímuflakk finnist í grennd við æxlunarfærin, þ.e. í kviðar-og grindarholi (Bloski og Pierson, 2008). 

Kenningarnar þrjár hér að ofan hafa allar verið gagnrýndar fyrir að vera of yfirborðskenndar og 
takmarkandi þar sem engin þeirra útskýrir allt umfang sjúkdómsins. Nýlega hafa komið fram 
vísbendingar um meinalífeðlisfræði legslímuflakks í tengslum við breytt eftirlit ónæmiskerfisins. Hjá 
heilbrigðri konu ætti ónæmiskerfi hennar að einangra og eyða legslímufrumum sem eru utan legs og 
koma í veg fyrir að þær nái að festa sig í nærliggjandi vefi (Bloski og Pierson, 2008). Lögð hefur verið 
fram sú kenning að ónæmiskerfi kvenna með legslímuflakk ráði ekki við magn legslímufrumna sem 
fara á flakk eða að ónæmisgalli sé til staðar (Gazvani og Templeton, 2002) sem veldur því að eftirlit 
kerfisins sé ekki nógu gott og þess vegna komist legslímufrumur út úr leginu og vaxa og dafna í öðrum 
vef (Bloski og Pierson, 2008). 

Einnig eru til kenningar um að þrýstingur á kviðarholi, líkt og þröngur fatnaður, geti valdið 
legslímuflakki (Dickinson, 1999). Kenningin byggir á því að þrýstingsbreyting í kviðarholi sem verður 
við það að fara úr þröngum fatnaði á meðan tíðablæðingum stendur valdi sogi á legslímufrumum úr 
legholi. Samkvæmt þessari kenningu ætti því að ráða konum frá því að klæðast þröngum fötum þegar 
þær hafa tíðablæðingar. Ef þessi kenning er sönn gæti það skýrt ástæðuna fyrir því að leglímuflakk er 
talið sjaldgæfara í þróunarlöndum þar sem fatnaður er lausari en fatnaður í vestrænum ríkjum 
(Dickinson, 1999).  
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Kenningar eru um erfðir og erfðaþætti. Ef móðir eða systir eru með legslímuflakk eru átta sinnum 

meiri líkur á því að stúlka þrói með sér sjúkdóminn (Fraser o.fl., 2008) hvort sem það er vegna erfða, 

umhverfis eða aukinnar meðvitundar um einkenni sjúkdómsins (Janssen o.fl., 2013). Íslensk rannsókn 

á erfðaþáttum hefur sýnt að konur sem eru með legslímuflakk eru skyldari en almennt er í þjóðfélaginu 

(Stefansson o.fl., 2002). Áhætta vegna ættlægni er mikil fyrir náskylda ættingja og má því segja að 

erfðafræðilegir þættir auki áhættu á legslímuflakki (Stefansson o.fl., 2002; Unnur Hrefna Jóhannsdóttir, 

2006).   

Vegna fjölda kenninga og þeirra staðreynda að engin þeirra skýrir nægilega vel allt umfang 

sjúkdómsins gæti samspil kenninga útskýrt hugsanleg orsök sjúkdómsins. Þrátt fyrir miklar framfarir og 

aukna þekkingu í læknisvísindum er enn mörgum spurningum ósvarað. Hægt er að nýta 

hugmyndafræði ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) og ávallt 

mikilvægt að hafa velferð einstaklings að leiðarljósi. Í stað þess að einblína um of á læknisfræðilega 

skýringu eða orsök má frekar líta til þátta eins og færni og þátttöku kvenna sem glíma við sjúkdóminn 

(Jan Triebel og Ólöf H. Bjarnadóttir, 2007). 

3.1.3 Faraldsfræði 
Erfitt er að vita nákvæmt algengi sjúkdómsins þar sem eingöngu er hægt að staðfesta greiningu með 

kviðarholsspeglun sem krefst mikillar nákvæmni og þekkingar (Janssen o.fl., 2013). Greiningin gerir 

faraldsfræðirannsóknir erfiðar viðureignar en ýmis önnur vandamál hafa einnig valdið því að algengi 

sjúkdómsins er óljóst. Skilgreiningin á sjúkdómnum nær yfir ótal einkenni og birtingarmyndir, 

sjúklingafjöldi er breytilegur eftir því hvar rannsóknin er framkvæmd og hvert úrtakið er og geta 

aðferðir og mælikvarði á greiningu verið mismunandi eftir rannsóknum (Cramer og Missmer, 2002; 

Ozkan o.fl., 2008). Óvíst er hversu margar konur með sjúkdóminn telja einkennin eðlileg og leita því 

ekki til læknis. Legslímuflakk hefur fundist hjá fjölda einkennislausra kvenna sem leita sér 

læknisaðstoðar vegna annara vandamála (Bloski og Pierson, 2008) og stundum kemur fyrir að sárin á 

líffærunum grói áður en greining hefur verið gerð (Gylfason o.fl., 2010). Vegna þessa er áætlað 

algengi legslímuflakks mjög mismundandi eftir rannsóknum eða frá 1 til 50% (Cramer og Missmer, 

2002) en í mörgum rannsóknum er talað um að áætlað algengi sé 10% (Bloski og Pierson, 2008; 

Eskenazi og Warner, 1997).  

Í rannsókn sem gerð var í Bretlandi úr stórum gagnagrunni var reiknað algengi 1,5% þegar öll tilfelli 

voru meðtalin en 1,2% þegar möguleg greining var frátalin (Ballard o.fl., 2008). Munurinn á þessum 

niðurstöðum og áætluðu algengi sjúkdómsins er líklega aðferðafræðilegs eðlis. Margar aðrar 

rannsóknir byggja á úrtaki kvenna sem mæta á heilbrigðisstofur fyrir konur en úrtakið úr bresku 

rannsókninni endurspeglaði þjóðina í heild sinni (Ballard o.fl., 2008). Fleiri rannsóknir styðja þennan 

mun. Niðurstöður rannsóknar í Englandi (Pugsley og Ballard, 2007) sýndi 1,44% algengi kvenna eldri 

en 16 ára. Niðurstaða norskrar rannsóknar sýndi 2,0% algengi og minna en 0,3% árlegt nýgengi hjá 

konum á aldrinum 40-42 ára (Moen og Schei, 1997). Í Þýskalandi var gerð rannsókn byggð á gögnum 

frá 62.323 konum á aldrinum 15-54 ára og var niðurstaðan sú að algengi væri 8,1/1000 og árlegt 

nýgengi 3,5/1000. Niðurstaða íslenskrar rannsóknar frá árunum 1981 til 2000 sýndi að árlegt nýgengi 

hér á landi var 0,1% (Gylfason o.fl., 2010). 
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3.1.4 Klínísk einkenni 
3.1.4.1 Stoðkerfiseinkenni 
Fundist hafa breytingar í grindarbotnsvöðvum hjá konum með legslímuflakk við þreifingu og eru 

auknar líkur á að grindarbotnsvöðvarnir séu of spenntir samanborið við heilbrigðar konur (Bispo o.fl., 

2016). Vöðvar verða of spenntir þegar áreiti veldur stöðugri losun á efnum sem valda samdrætti 

vöðvaþráða og þar með staðbundinni blóðþurrð í þeim vöðvum og örvun verkjaviðtaka. Við það losna 

á ný boðefni sem valda samdrætti og viðhalda þannig spennu og verk í vöðvanum. Þannig verður 

vítahringur verkja og vöðvaspennu. Ef ekkert er að gert getur það þróast út í langvinna verki en slíkt 

getur valdið streitu, kvíða og jafnvel þunglyndi og þar með ýtt enn frekar undir vítahring verkja sem sjá 

má á mynd 2 (Borg-Stein og Simons, 2002; Yap, 2007). Því er mikilvægt að grípa snemma inn í ferlið 

og huga að þeim áhrifum sem koma fram í stoðkerfinu áður en þau versna eða verða erfiðari 

viðureignar og fara að hafa áhrif á færni og lífsgæði konunnar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2   Vítahringur verkja Óeðlileg losun á taugaboðefninu ACh viðheldur stöðugum samdrætti 
sem stuðlar að staðbundinni blóðþurrð og auknum efnaskiptum í vöðva og veldur orkuþroti. 
Við það verður aukin næming fyrir verk sem jafnframt stuðlar að aukinni losun á Ach. Þýtt og 
aðlagað efni frá “Myofascal pain” eftir J. Borg-Stein og D. G. Simons, 2002. Archives of 
physical medicine and rehabilitation, 83. S40-S47 og “Myofascial pain-an overview”  eftir E. 
Yap, 2007. Annals-academy of medicine Singapore, 36(1), 43. 

 

Ef vöðvum er haldið í styttingu til lengri tíma getur það valdið fækkun samdráttareininga (e. 

sarcomere) og breytingum á lengdar-spennu hlutfalli vöðvanna en þá verður samdráttarhæfni þeirra 

óhagstæð (Levangie og Norkin, 2011, bls. 498). Vöðvarnir verða kraftminni, ekki eins sveigjanlegir, 

röskun verður á kveikjumynstri (e. recruitment pattern) og virkni vöðvanna (e. motor planning). Einnig 

verður ójafnvægi milli grindarbotnsvöðva og annarra nálægra vöðva (Morrison, 2015, bls. 91). 

Konur með stutta og spennta grindarbotnsvöðva eiga gjarnan erfitt með viljastýrða slökun 

vöðvanna (Morrison, 2015, bls. 91). Ýmis vandamál geta fylgt því eins og verkir, óþægindi við kynlíf, 

erfiðleikar með hægðalosun og þvaglát en þær athafnir krefjast slökunar og samhæfingar 

grindarbotnsvöðva og hringvöðva þvag- og endaþarmsops. Þetta hefur neikvæð áhrif á lífsgæði 

(Faubion o.fl., 2012). 

Við skoðun kvenna með langvinn vandamál í þvag- og kynfærum er algengt að 

grindarbotnsvöðvarnir séu metnir stuttir, viðkvæmir og kraftlitlir. Kveikjupunktar (e. trigger points) eru til 

staðar, bandvefurinn þykir stífur og er hreyfanleiki húðar lítill gagnvart undirlagi (FitzGerald og 
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Kotarinos, 2003). Kveikjupunktar eru punktar í vöðva sem auðvelt er að erta, þeir valda sársauka og 

vöðvakippum við þreifingu og geta framkallað fjarverk. Samdráttur og teygja á vöðvanum framkallar 

verk í punktinum. Hnúðar geta verið til staðar í vöðvanum og vöðvinn hefur minnkaða hreyfigetu. 

Vöðvi sem hefur í sér kveikjupunkt tekst á við þrenns konar vandamál; vöðvinn sýnir aukin viðbrögð, 

seinkaða slökun og aukna þreytu en þessi atriði valda ofálagi og minnka þol vöðvans (Simons o.fl., 

1999, bls. 1, 7 og 23). 

Yfirspenntir grindarbotnsvöðvar geta bæði verið orsök og afleiðing stoðkerfisvandamála. Neðri 

útlimir, mjaðmir, kviður, mjaðmagrind og hryggur tengjast um sömu hreyfikeðju (e. kinetic chain) og 

hafa þannig áhrif á hvert annað, því getur vanstarfsemi hvar sem er í keðjunni valdið uppbótum og 

vanstarfsemi annars staðar (Faubion o.fl., 2012). Samspil milli kviðvöðva og grindarbotnsvöðva er 

nauðsynlegt fyrir stöðugleika hryggjar og bols, t.d. samvirkjast þeir í athöfnum eins og að hósta og 

hnerra. Þó að samvirkni vöðvanna sé yfirleitt til góðs þá getur óeðlilega mikil virkni eða erting í vöðvum 

kviðveggjar valdið því að grindarbotnsvöðvar verði einnig ofvirkir. Kveikjupunktar í kviðvöðvum, 

magálsvöðvagliðnun (e. diastasis recti) eða ör eftir aðgerðir á kvið s.s. eftir kviðarholsspeglun geta því 

veikt starfsemi grindarbotns (FitzGerald og Kotarinos, 2003). Allar konur sem greindar hafa verið með 

legslímuflakk hafa farið í kviðarholsspeglun sem getur ýtt undir skerðingu á starfsemi 

grindarbotnsvöðva. 

Óhagkvæm líkamsstaða getur stuðlað að styttingu og aukinni spennu í grindarbotnsvöðvum. 

Algeng líkamsstaða hjá einstaklingum með langvinna verki í grindarholi samanstendur af framhallandi 

mjaðmagrind, aukinni lendasveigju, aukinni aftursveigju á brjósthrygg (e. kyphosis) og þyngdarlínan 

fellur framan við mjaðmagrind og hné. Út frá líffærafræðilegum líkum getur þessi staða valdið ofálagi 

eða breyttri starfsemi grindarbotnsvöðva. Í óhagkvæmri líkamsstöðu er aukið álag á liðbönd og vöðva 

þar sem beinagrind er ekki í sinni æskilegri stöðu (Morrison, 2015, bls. 91). 

3.1.4.2 Önnur einkenni 
Einkenni sjúkdómsins eru breytileg bæði ef horft er á birtingamynd og alvarleika en algengasta 

einkennið eru verkir í grindarholi og algengt er að þeir vari í langan tíma (Bloski og Pierson, 2008). 

Langvinnir verkir í grindarholi eru skilgreindir sem samfelldir eða lotubundnir verkir í neðri hluta kviðs 

eða grindarholi sem staðið hafa yfir í a.m.k. 6 mánuði og eru ótengdir tíðaþrautum (e. dysmenorrhea) 

og sársauka við samfarir (Moore og Kennedy, 2000). 

 Önnur algeng birtingarmynd legslímuflakks eru tíðaþrautir en það eru miklir verkir sem fylgja 

tíðablæðingum. Margar konur finna fyrir tíðaverkjum (e. period pain), það er eðlilegt, en þegar 

kramparnir verða verulegir getur það vakið grun um legslímuflakk (American Society for Reproductive 

Medicine, 2012) og íhuga ætti greiningu ef kona er með tíðaþrautir eftir að hafa áður verið með 

verkjalausar tíðablæðingar (Bloski og Pierson, 2008). Þetta getur líka verið á hinn veginn því sumar 

konur með legslímuflakk finna ekki fyrir tíðaverkjum (American Society for Reproductive Medicine, 

2012). Algengast er að verkir byrji einum til tveimur dögum áður en blæðingar hefjast og standa yfir á 

meðan blæðingum stendur. Mismunandi er hvort verkir koma öðrum megin eða báðum megin í 

grindarholi. Þó eru sumar konur sem upplifa stanslausa lamandi verki, óháð því hvar þær eru staddar í 

tíðarhringnum og hefur það mikil áhrif á daglegt líf. Ekki er alltaf samhengi milli alvarleika sjúkdóms og 
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magns verkja og getur því kona með alvarlegan sjúkdóm verið ógreind og verkjalaus (Bloski og 

Pierson, 2008).  

Önnur einkenni sem geta fylgt legslímuflakki eru samfarasársauki (e. dyspareunia), hægðatregða, 

þvaglátstregða, iðravandamál, blæðing úr endaþarmi út frá þörmum, ýmis tíðavandamál eins og fátíðir 

(e. oligomenorrhea) eða asatíðir (e. hypermenorrhea) og mjóbaksverkir. Konur með legslímuflakk hafa 

tilhneigingu til að þróa með sér ýmis fleiri einkenni til viðbótar eins og ofnæmi, vefjagigt, astma, exem, 

sjálfsofnæmissjúkdóma (e. autoimmune inflammatory disease), síþreytu (e. chronic fatigue syndrome) 

og vanvirkan skjaldkirtil. Einnig hefur verið sýnt fram á að konur með legslímuflakk eru í meiri hættu á 

að greinast með brjóstakrabbamein eftir fertugt vegna hækkaðs estrógens í blóði (Bloski og Pierson, 

2008). 

3.1.5 Afleiðingar sjúkdómsins 
Legslímuflakki fylgir oft ófrjósemi og er ýmislegt sem getur valdið því. Sár og samgróningar í 

grindarholi geta hindrað egglos og takmarkað hreyfingu festiþráða (e. fimbriae) í eggjastokkum sem 

hamlar festu eggfrumu. Sár geta einnig lokað eggjaleiðara og komið þannig í veg fyrir frjóvgun. 

Ófrjósemi er því algengari í stigi III-IV skv. ASRM. Sárin valda einnig samfaraverkjum sem geta 

takmarkað kynmök (Bloski og Pierson, 2008).  

Sýnt hefur verið fram á öfugt samband milli magns verkja og lífsgæða hjá konum með langvinna 

verki í grindarholi, en þær konur sem hafa meiri og verri verki hafa almennt minni lífsgæði (Souza o.fl., 

2011). Einnig virðist aðeins lítill hluti kvenna meta lífsgæði sín jafn góð og lífsgæði heilbrigðs 

einstaklings (Simoens o.fl., 2012). Sterk tengsl eru á milli minnkaðra lífsgæða og langvinnra verkja. 

Langvinnir verkir hafa mikil áhrif á konur á barneignaraldri, þá sérstaklega hvað varðar lífsgæði, 

hjúskaparstöðu, félagslíf og atvinnu (Souza o.fl., 2011). Þessum verkjum fylgir aukinn kostnaður, en 

lífsgæði eru talin hafa stórt forspárgildi um beinan kostnað í heilbrigðisþjónustu. Heilsutengd lífsgæði 

eru oft skert og helst er um að ræða verki, kvíða eða þunglyndi og vandamál við venjulegar athafnir 

(Simoens o.fl., 2012). Konur með legslímuflakk hafa oft skerta starfsgetu og eru oft fjarverandi frá 

vinnu vegna veikinda. Áhyggjur af brottrekstri úr vinnu vegna fjarveru veldur miklu álagi en kvíði og 

þunglyndi er algengur fylgikvilli sjúkdómsins (Sara Sigurðardóttir o.fl., 2014). Algengt er að konur með 

legslímuflakk upplifi þunglyndi og tilfinningalega þjáningu vegna óvissu í greiningu, óútreiknanlegra 

einkenna og skilningsleysis á þeirra vandamáli (Bloski og Pierson, 2008). 

Sjúkdómurinn og einkennin sem honum fylgja geta haft mikil áhrif á daglegt líf og fjölskyldulíf 

kvenna og geta dregið úr náms- og atvinnuþátttöku. Oft slitnar upp úr parasamböndum vegna álags 

og ófrjósemin getur valdið vanlíðan og kvíða í samböndum (Souza o.fl., 2011). Til að auka lífsgæði 

þessara kvenna þarf að fá fram heildræna mynd af heilsufarsástandi en það er samspil líkamlegra-, 

sálrænna- og félagslegra þátta og æskilegt að meðferðin sé þverfagleg. ICF líkanið er afar hagnýtur 

grunnur í heildrænni meðferð sem miðar að því að bæta færni einstaklings til að takast á við athafnir 

daglegs lífs og þátttöku í samfélaginu þrátt fyrir að ákveðnar skerðingar séu til staðar (Jan Triebel og 

Ólöf H. Bjarnadóttir, 2007).  
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3.1.6 Greining 
Algengt er að það líði nokkur ár frá upphafi einkenna og endanlegrar greiningar vegna þess að 

einkennin geta í sumum tilvikum líkst öðrum sjúkdómum (Kennedy o.fl., 2005). Greiningartími hefur 

verið rannsakaður í nágrannalöndum og sýna niðurstöður að í Bretlandi er greiningartími um 8 ár 

(Ballard o.fl., 2006), í Noregi tæp 7 ár (Husby o.fl., 2003) og er meðalgreiningaraldur kvennanna 28 

ára (Bloski og Pierson, 2008). Ástæða þess að greining getur dregist á langinn gæti verið sú að læknir 

eða móðir ungrar stúlku segja henni að verkir sem fylgja tíðablæðingum séu eðlilegir og hún leiti sér 

síður aðstoðar, einnig er algengt að ungar stúlkur byrji snemma á getnaðarvörnum og eru einkenni 

þannig bæld niður (Ballard o.fl., 2006). 

Erfitt er að staðfesta greiningu á legslímuflakki, ekki einungis vegna þess að mikill breytileiki er 

bæði í birtingarmynd og einkennum sjúkdómsins heldur er einnig lítil fylgni milli klínískra einkenna og 

þess sem sést við skurðaðgerð. Besta aðferðin til að greina legslímuflakk er með kviðarholsspeglun 

(e. laparoscopy) og vefjasýnatöku en fyrst þarf að útiloka aðrar hugsanlegar orsakir grindarholsverkja. 

Einnig flækir það greiningarferlið talsvert að fylgikvillar sjúkdómsins birtast oft í þvagblöðru og þörmum 

t.d. þvaglátstregða og hægðatregða, sem gerir mismunagreiningu erfiðari (Mao og Anastasi, 2010) en 

mikilvægt er að mismunagreina svo rétt meðferð geti hafist sem fyrst (Kennedy o.fl., 2005). 

Greiningin byggir á því sem skurðlæknirinn sér þegar kviðarholsspeglun er framkvæmd. Ekki sjást 

öll sár í kviðarholsspeglun, sárin geta verið falin á bak við líffæri eða samgróninga, krabbamein eða 

utanlegsfóstur. Greining veltur einnig á hæfileikum og reynslu skurðlæknis, en mikilvægt er að hann 

búi yfir þekkingu á helstu birtingarstöðum og öllum þeim mismunandi birtingarmyndum sem þekkjast í 

sjúkdómnum (Bloski og Pierson, 2008). 

Flokkunarkerfi og klínískar leiðbeiningar um stig sjúkdómsins (Canis o.fl., 1997) er gagnlegt við 

greiningu sjúkdómsins (sjá mynd 1). Ekki er bein tenging milli alvarleika einkenna og magns þess sem 

greinist með kviðarholsspeglun og hafa konur greinst með sjúkdóminn í kviðarholsspeglun þrátt fyrir 

að vera alveg einkennalausar (Raffi og Amer, 2011). 

Myndgreining gæti verið gagnleg í greiningu á legslímuflakki en gefur ekki endanlega greiningu t.d. 

gefa tölvusneiðmynd, segulómun og ómskoðun (e. ultrasound) oft ranga jákvæða greiningu og 

samsvarar það ekki þeim mikla kostnaði sem fylgir myndgreiningum sem þessum (Bloski og Pierson, 

2008). 

3.1.7 Meðferðarúrræði - Meðferð við sjúkdómnum 
Þó ekki sé til lækning á þessum ágenga sjúkdómni eru ýmiss meðferðarúrræði í boði til að draga úr 

einkennum eða hægja á framgangi sjúkdómsins. 

3.1.7.1 Hormónalyf 
Markmið hormónalyfja er að draga úr magni estrógens í líkamanum til minnka innri blæðingar og 

ertingu sem fylgja tíðablæðingum. Hormónalyfjameðferð er árangursrík við að draga úr 

legslímuflekkjum og meðfylgjandi bólgum. Hins vegar geta blöðrur verið umkringdar samgróningum og 

þar af leiðandi takmarkað blóðflæði til þeirra og gæti það útskýrt mismikinn árangur af 

hormónalyfjameðferð. Meðferðin minnkar alvarleika sára og dregur úr verkjum en eykur ekki líkur á 
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þungun. Mikilvægt er að hafa í huga að ef kona vill hefja barneignir þarf að hætta lyfjameðferð. Þegar 

meðferð er hætt eykst styrkur estrógens aftur og einkenni sjúkdómsins láta aftur á sér kræla (Bloski og 

Pierson, 2008). Til eru nokkur mismunandi hormónalyf, jákvæð áhrif þeirra eru öll mjög sambærileg en 

munur er á aukaverkunum og kostnaði (Kennedy o.fl., 2005). Í töflu 2 er fjallað um algengar 

hormónalyfjameðferðir og virkni þeirra. Fræðilegt efni um hormónastarfsemi og tíðahring kvenna má 

sjá í viðauka I. 

 

Tafla 2    Algengar tegundir hormónalyfja 

Tegund 
meðferðar 

Virkni Aukaverkanir Lengd meðferðar og árangur 

G
et

na
ða

rv
ar

ni
r 

(t.
d.

 p
ill

an
, h

rin
gu

rin
n)

 • Inniheldur progestin og estrógen sem 
bæla niður gonadotropin með 
neikvæðri afturvirkni (e. negative 
feedback) á gonadotropin-releasing 
hormone (GnRH) 

• Kemur í veg fyrir egglos 
• Veldur rýrnun legslímufrumna 
• Dregur úr verkjum með því að þynna 

innri vef legs og dregur úr 
legslímuflekkjum 

• Óreglulegar blæðingar 
• Þyngdaraukning 
• Höfuðverkur 
• Heilblóðfall og 

heilablæðing 
• Blóðtappi 
• Áhrif á nýru og gallblöðru 
• O.fl. 

• Hætta skal meðferð eftir 6-12 
mánuði nema að viðkomandi sé 
sáttur með árangur og hugi ekki 
að barneignum í náinni framtíð 

• Dregur úr einkennum sjúkdóms 
í 75% tilfella 

• Minnkar tíðaþrautir og 
samfarasársauka 

• Dregur úr verkjum sem ekki 
tengjast tíðablæðingum 

Pr
og

es
tin

 
(„

ge
rv

i 
pr

og
es

te
ro

ne
”,

 t.
d 

sp
ra

ut
an

) 

• Bælir niður gonadotropin og þynnir 
innri vefi legs eins og getnaðarvarnir 

• Hindrar æðamyndun í legslímuflekkjum 
• Dregur úr áhrifum estrógens á 

legslímufrumur 
• Kemur í veg fyrir egglos  

• Þyngdaraukning 
• Höfuðverkur 
• Óþægindi í kvið  
• Óreglulegar 

tíðablæðingar 
• Skapsveiflur 

 

• Niðurstaða meðferðar svipuð og 
með getnaðarvörnum 

• Ódýrara en Danazol og GnRH 
agonisti 

G
on

ad
ot

ro
pi

n 
ha

m
la

r 
(t.

d.
 D

an
az

ol
, s

vi
pa

r 
til

 k
ar

lh
or

m
ón

a)
 • Gervi-androgen sem virka eins og 

gonadotropin hamli heiladinguls 
• Dregur úr myndun estrógens 
• Dregur úr verkjum vegna lítils styrks 

estrógens, rýrnun legslímufrumna og 
minnkaðra legslímuflekkja 

• Höfuðverkur, hitaköst og 
svitamyndun 

• Bólur og bjúgsöfnun 
• Djúp rödd, gengur 

stundum ekki til baka 
• Þyngdaraukning 
• Blæðingastopp 
• Algjör frábending á 

meðgöngu 

• Aðeins 6 mánaða meðferð 
vegna óhagstæðra fylgikvilla 

• 9 mánaða meðferð ef sjúkdómur 
er á stigi IV skv. ASRM 

• 84-92% svara meðferð vel, áhrif 
meðferðar vara í allt að 6 
mánuði eftir að meðferð er hætt 

G
nR

H
 a

go
ni

st
i 

(t.
d.

 L
eu

pr
ol

id
e/

 
Lu

pr
on

) 

• Er áhrifaríkari en sjálft GnRH í 
undirstúku 

• Hamlar framleiðslu gonadotropins og 
stuðlar þannig að lágu estrógenmagni 

• Mælt með að taka inn auka estrógen 
og progesterone til að minnka 
aukaverkanir (aukaverkanir stafa af 
litlu magni estrógens)  

• Hitaköst 
• Þurrkur í leggöngum 
• Tilfinningalegur 

óstöðugleiki 
• Minnkuð kynhvöt 
• Minnkaður beinmassi á 

meðan meðferð stendur, 
gengur til baka þegar 
meðferð er hætt 

• Hætta skal meðferð eftir 6 
mánuði vegna minnkaðs 
beinmassa, frábending hjá 
ungum konum sem ekki hafa 
náð fullum beinmassa 

• Sambærileg verkjaminnkun og 
með Danazol (linar einkenni hjá 
90%) 

• Varhugavert vegna aukaverkana 

A
ro

m
at

as
e 

ha
m

la
r 

(t.
d.

 A
na

st
ro

zo
le

/ 
A

rim
de

x)
 

• Minnkar staðbundna nýmyndun 
estrógens með ummyndun androgens 

• Oft notað samhliða öðrum 
lyfjameðferðum ef einkenni eru þrálát 
og svara ekki öðrum meðferðum, ætti 
einungis að nota ef búið að reyna 
önnur úrræði (lyf og skurðlækningar) 

• Mildur höfuðverkur 
• Ógleði 
• Niðurgangur 
• Mild hitaköst 
• Aukin hætta á 

beinþynningu ef 
langvarandi notkun 

• Meðferð takmörkuð við 6 mánuði 
vegna taps á beinmassa 

• 90% finna fyrir minnkuðum 
einkennum á meðan meðferð 
stendur og allt að 15 mánuðum 
eftir 

Upplýsingar í töflu unnar úr “ESHRE guideline for the diagnosis and treatment of endometriosis” eftir S. Kennedy, A. Bergqvist, 
C. Chapron, T. D’Hooghe, G. Dunselman, R. Greb, … E. Saridogan, 2005. Human reproduction, 20(10), 2698–2704, “ESHRE 
guideline: management of women with endometriosis” eftir G. A. J. Dunselman, N. Vermeulen, C. Becker, C. Calhaz-Jorge, T. 
D’Hooghe, B. De Bie, … W. Nelen, 2014. Human reproduction, 29(3), 400–412 og “Endometriosis and chronic pelvic pain: 
Unraveling the mystery behind this complex condition” eftir T. Bloski og R. Pierson, 2008. Nursing for women’s health, 12(5), 
382–395.  
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3.1.7.2 Skurðaðgerð 
Eins og áður hefur komið fram er kviðarholsspeglun með vefjasýnistöku eina leiðin til að staðfesta 

greiningu eins og er. Skurðaðgerð er í flestum tilfellum framkvæmd á sama tíma og greining, en þá eru 

sárin fjarlægð með kviðarholsspeglun (Bloski og Pierson, 2008; Kennedy o.fl., 2005). Þannig má færa 

rök fyrir því að skurðaðgerð er yfirleitt framkvæmd á undan lyfjameðferð hjá flestum konum. Brottnám 

sára hjá konum á stigi I-III skv. ASRM getur aukið líkur á þungun um 13% og dregið marktækt úr 

verkjum í grindarholi í 20-36 mánuði eftir aðgerð. Hjá konum með stig III-IV geta líkur á þungun aukist 

um 45% 12 mánuðum eftir aðgerð en 63% 24 mánuðum eftir aðgerð (Bloski og Pierson, 2008). 

Annað úrræði er legnám, eins og nafnið gefur til kynna er aðgerðin róttæk og ætti einungis að vera 

framkvæmd hjá konum sem hafa þráláta verki eða hafa reynt aðrar meðferðir sem ekki hafa borið 

árangur. Konur velja yfirleitt ekki að fara í slíka aðgerð fyrr en barneignum er lokið. Því miður eru þó 

sumar konur sem þurfa að horfast í augu við þann valkost að fara mjög ungar í slíka aðgerð þar sem 

það virðist eina raunhæfa vonin um að breyting verði til batnaðar á einkennum (MacDonald o.fl., 

1999). Þegar legnám er framkvæmt ætti að íhuga að fjarlægja eggjastokka á sama tíma til að minnka 

líkur á endurupptöku einkenna (Kennedy o.fl., 2005). 

Því miður eru skurðaðgerðir ekki fullkomin lausn við einkennum sjúkdómsins. Endurupptaka sára 

er í 19% tilvika hjá þeim sem fara í kviðarholsspeglun og 10% hjá þeim sem fara í legnám eða 

brottnám beggja eggjastokka. Þessar staðreyndir endurspegla þó ekki endurupptöku verkja (Bloski og 

Pierson, 2008), margar konur hafa verki í grindarholi eftir skurðaðgerð og er tilgangur þessarar 

rannsóknar að auka þekkingu svo hægt sé að leggja drög að nýjum meðferðarmöguleikum og aðkomu 

sjúkraþjálfara hjá þeim konum sem upplifa verki þrátt fyrir að hafa reynt hin ýmsu úrræði.  

Eins og er einblínir skurðaðgerð á þann þátt að greina sjúkdóminn og fjarlægja sár sem talin eru 

vera uppruni verkja. Ekki er tekið tillit til þeirra taugafræðilegu breytinga sem verða í langvarandi 

verkjum í grindarholi og er því algengt að konur finni enn fyrir verkjum eftir skurðaðgerð (Bloski og 

Pierson, 2008). Í ritgerð Söru Sigurðardóttur o.fl. (2014) er fjallað um viðtal við íslenska stúlku sem 

hefur farið í 11 kviðarholsspeglanir til að láta fjarlægja sárin, hún segir einkenni hverfa einungis 

tímabundið. Stundum fari hún í aðgerð tvisvar á ári en einkenni koma alltaf aftur. 

3.1.8 Meðferðarúrræði – Einkennameðferð 
Einkennameðferð ræðst á afleiðingar í stað orsaka og læknar því ekki sjúkdóminn en getur stuðlað að 

minni verkjum og bættum lífsgæðum. 

3.1.8.1 Meðferð sjúkraþjálfara  
Meðferð sjúkraþjálfara við legslímuflakki beinist að þeim áhrifum sem geta komið fram í stoðkerfinu.  

Sjúkraþjálfarar sem hafa sérhæft sig í starfsemi grindarbotns hafa gjarnan unnið að því að endurhæfa 

veika grindarbotnsvöðva í eðlilegri lengd. Með aukinni vitneskju um að áhrif sjúkdóma í kviðar- og 

grindarholi komi fram í stuttum og sárum grindarbotnsvöðvum hafa opnast fleiri leiðir fyrir aðkomu 

sjúkraþjálfara. Í meðferð sjúkraþjálfara á stuttum og yfirspenntum grindarbotnsvöðvum er lögð áhersla 

á að ná fram slökun (FitzGerald og Kotarinos, 2003). Mikilvægt er að fræða og kenna konunum 
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hagkvæma líkamsstöðu í sitjandi og standandi stöðu, einnig að teygja þá vöðva sem eru of stuttir og 

styrkja þá sem eru veikir (Morrison, 2015, bls. 103). 

Fell (e. fascia) er þéttur bandvefur sem umlykur vöðva, taugar, æðar og bein í líkamanum. Ákveðnir 

þættir eins og aukin vöðvaspenna, líkamlegur áverki og slæm líkamsstaða geta valdið of mikilli 

þéttingu á þessum bandvef sem getur valdið útbreiddum óþægindum og hindrað eðlilega 

vöðvahreyfingu. Bandvefslosun er aðferð sem notuð er til að auka eftirgefanleika fellsins og þannig 

minnka verki, endurheimta kjörlengd vöðvans og auka virkni. Aðferðin byggir á mildum þrýstingi og 

togi á fellinu yfir húð, þrýstingi er haldið til að lengja fellið ásamt því að auka sveigjanleika og 

hreyfanleika þess (Stein og Huges, 2015, bls. 266). Kveikjupunktar finnast í vöðvum víðsvegar í 

kviðar- og grindarholi og er losað um þá með kveikjupunktalosun (e. triggerpoint release) en það er 

aðferð sem fellst í því að þrýsta á punktana og losa þannig um spennuna í þeim (Stein og Hughes, 

2015, bls. 267). 

Lífræn endurgjöf (e. biofeedback) er tækni sem er notuð til að gefa einstaklingum upplýsingar um 

lífeðlisfræðilega svörun líkamans með sjáanlegri, heyranlegri eða snertanlegri svörun. Lífræn 

endurgjöf er notuð í sjúkaþjálfun hjá konum með truflun á starfsemi grindarbotnsvöðva til að kenna 

réttan samdrátt, til hvatningar og til að kenna slökun (Fitz o.fl., 2012). 

Hátíðni rafmeðferð (e. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) felst í því að 

yfirborðsrafskautum er komið fyrir á húð og eru rafstraumar notaðir til að örva snertiskyn sem dregur úr 

sársaukaupplifun. Aðferðinni fylgir lítið inngrip, hún er auðveld í notkun og kostnaðarlítil (Johnson og 

Jones, 2017). Þessi aðferð getur haft jákvæð áhrif á langvinna verki í grindarholi hjá konum með 

legslímuflakk og getur þannig bætt lífsgæði (Mira o.fl., 2015). 

Losun á bandvef um líffæri (e. visceral manipulation) er aðferð sem notuð er til að koma í veg fyrir 

myndun samgróninga um líffæri (Stein og Hughes, 2015, bls. 268) en samgróningar í kviðarholi 

myndast hjá yfir 90% þeirra sem gangast undir kviðarholsaðgerð (Menzies og Ellis, 1990). Með 

aðferðinni eru líffærin þreifuð utanfrá og metin, mjúkar handahreyfingar eru síðan notaðar til að auka 

blóðflæði og þannig stuðla að eðlilegri starfsemi. Ekki eru til margar rannsóknir á aðferðinni en 

vísbendingar eru um að hún beri árangur (Bove og Chapelle, 2012). 

Þá hefur verið sýnt fram á að meðferð sjúkraþjálfara við leggangaverkjum (e. vestibulodynia) beri 

árangur. Gentilcore-Saulnier o.fl. (2010) gerðu rannsókn á áhrifum sjúkaþjálfunar við leggangaverkjum 

þar sem m.a. var lögð áhersla á að auka stöðu- og hreyfiskyn vöðvanna (e. proprioception), auka 

hæfni vöðvanna til að dragast saman, ná fram slökun og minnka hvíldarspennu. Að losa um mögulega 

kveikjupunkta og auka blóðflæði til vöðvanna, auka sveigjanleika vöðvanna og vefja í kringum 

leggangaop. Einnig að minnka ofursársaukanæmi (e. hyperalgesia) og sársaukaviðbragð við áreiti 

sem alla jafna vekur ekki sársaukatilfinningu (e. allodynia) og minnka samfarasársauka. Meðferðin 

fólst í mjúkvefjameðferð um leggöng með þreifingu þar sem teygt var á grindarbotnsvöðvum. Einnig 

var kóni notaður til að veita rafmeðferð og lífræna endurgöf við grindarbotnsæfingar með það að 

markmiði að ná fram slökun. Þátttakendur fengu svo fræðslu og heimaæfingar. Meðferðin stóð yfir í 12 

vikur og bar góðan árangur í öllum þáttum (Gentilcore-Saulnier o.fl., 2010). Í ljósi þessara niðurstaðna 

er mikilvægt að framkvæma sambærilega rannsókn hjá konum með legslímuflakk.  
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3.1.8.2 Lyfjameðferð – Verkjalyf 
Sýnt hefur verið fram á jákvæð áhrif af notkun verkjalyfja hjá konum með legslímuflakk (Kennedy o.fl., 

2005). Verkjalyf hafa góð áhrif á tíðaþrautir og aðra verki sem fylgja sjúkdómnum (Dunselman o.fl., 

2014), sjá töflu 3.  

 

Tafla 3    Lyfjameðferð til verkjastillingar 

Tegund 
meðferðar 

Virkni Aukaverkanir Lengd meðferðar og árangur 
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• Dregur úr verkjum sem fylgja 
sjúkdómnum 

• Ekki mikið rannsakað í tengslum 
við legslímuflakk en hefur góð 
verkjastillandi áhrif á verki sem 
fylgja sjúkdómnum 

• Ýmsir fylgikvillar sem 
fylgja reglulegri 
notkun 

• Magasár 
• Áhrif á hjarta- og 

æðakerfi 
• Getur komið í veg 

fyrir egglos 

• Algengt að nota sem fyrsta 
meðferð við verkjum tengdum 
legslímuflakki 

Upplýsingar í töflu unnar úr “ESHRE guideline for the diagnosis and treatment of endometriosis” eftir S. Kennedy, A. Bergqvist, 
C. Chapron, T. D’Hooghe, G. Dunselman, R. Greb, … E. Saridogan, 2005. Human reproduction, 20(10), 2698–2704, “ESHRE 
guideline: management of women with endometriosis” eftir G. A. J. Dunselman, N. Vermeulen, C. Becker, C. Calhaz-Jorge, T. 
D’Hooghe, B. De Bie, … W. Nelen, 2014. Human reproduction, 29(3), 400–412 og “Endometriosis and chronic pelvic pain: 
Unraveling the mystery behind this complex condition” eftir T. Bloski og R. Pierson, 2008. Nursing for women’s health, 12(5), 
382–395.  

 

3.1.8.3 Uppbótarmeðferðir 
Til eru uppbótarmeðferðir (e. complementary therapies) sem eru fyrst og fremst einkennameðferðir 

sem hjálpa konum að lifa betra lífi með virkan sjúkdóm eða gera sjúkdóminn bærilegri (Kennedy o.fl., 

2005), til dæmis ef þær vilja eiga börn áður en ráðist er í aðgerð á borð við legnám. 

Nálastungur og inntaka á B-vítamíni eða magnesíum geta linað tíðaverki og margar konur segja að 

óhefðbundnar meðferðir líkt og smáskammtalækningar (e. homeopathy) minnki verki (Kennedy o.fl., 

2005). Þar sem þunglyndi og kvíði geta verið fylgifiskar legslímuflakks ætti að íhuga meðferð við því 

vegna þess að boðefni (e. neurotransmitter) geta breyst ef einstaklingur glímir við þunglyndi og hefur 

það áhrif á verkjaþröskuld hans (Bloski og Pierson, 2008). 

Fræðsla er stór hluti af meðferð. Hægt er að efla konurnar með því að fræða þær um eigið ástand, 

skipuleggja meðferð og ræða ýmsa möguleika til verkjameðferðar, t.d. breytingu á mataræði og virkni. 

Hægt er að veita tilfinningalegan stuðning til að hjálpa þessum konum að lifa með einkennum 

sjúkdómsins og fylgikvillum hans með því að hvetja til opinna samræðna (Bloski og Pierson, 2008) og 

benda á stuðningshópa sem geta veitt ómetanlega ráðgjöf og stuðning (Bloski og Pierson, 2008; 

Kennedy o.fl., 2005). 

Samtök um endómetríósu á Íslandi eru samtök sem halda uppi heimasíðunni www.endo.is. 

Meginmarkmið þeirra er að veita konum með legslímuflakk og aðstandendum þeirra stuðning og 

fræðslu. Á vefnum er mikið lagt upp úr fræðslu og birtar eru t.a.m. fréttir af rannsóknum á 

sjúkdómnum. Samtökin útbúa og dreifa einnig bæklingum um legslímuflakk til apóteka, 

heilsugæslustöðva og víðar, halda fræðslu- og félagsfundi, útbúa upplýsingarit til félagsmanna og 

fleira. Á síðunni er hægt að senda inn fyrirspurnir og fá ráðleggingar. Samtökin halda einnig uppi 
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facebook síðu þar sem meðlimir samtakanna geta talað saman í lokuðum hóp og veitt hver öðrum 

sálrænan stuðning („Samtök um endómetríósu“, e.d.).  

Notkun á ýmsum óhefðbundnum meðferðum hefur ekki verið vísindalega rökstudd sem árangursík 

meðferð við legslímuflakki, samt sem áður finna margar konur létti á einkennum. Þess vegna ætti að 

hvetja þær til að halda þeirri meðferð áfram ef verkir eru minni og lífsgæði betri (Bloski og Pierson, 

2008; Kennedy o.fl., 2005) og æskilegt er að nota þær samhliða hefðbundinni meðferð (Kennedy o.fl., 

2005).  

3.2 Starfsemi grindarbotns 
Grindarbotnsvöðvarnir eru vöðvalög í grindarbotninum sem festast við mjaðmagrindina og innsigla 

þannig neðri hluta grindarholsins, sjá viðauka II  (Drake o.fl., 2005, bls. 432). Hjá konum umlykja 

grindarbotnsvöðvar útgangsopin, þ.e. leggöng, þvagrás og endaþarm. Þegar grindarbotnsvöðvarnir 

eru slakir styðja þeir við líffæri grindarhols en til þess að þvag- og saurlát geti átt sér stað þurfa þeir að 

ná frekari slökun. Þegar þrýstingur í kviðarholi eykst, t.d. við hósta, hopp eða hlaup, þurfa 

grindarbotnsvöðvarnir að dragast saman til að viðhalda stuðningi við grindarholslíffærin og koma í veg 

fyrir hægða- og/eða þvagleka. Við samdrátt lyftast spöngin og grindarholslíffærin upp og inn á við og 

þrýstingur eykst við leggöng, þvagrás og endaþarm (Messelink o.fl., 2005). Taugavirkni 

grindarbotnsvöðvanna er frábrugðin annarri taugavirkni þar sem taugar sem ítauga þá þurfa að vinna 

samtaka frá báðum hliðum í takt, ólíkt því sem gerist í öðrum vöðvum líkamans þar sem vöðvar vinna 

saman með þeim hætti að annar virkjast og hinn slakar á móti (e. antagonistic muscle) (Vodušek, 

2008).   

Messelink o.fl. (2005) hafa fjallað ítarlega um starfsemi grindarbotns en samkvæmt þeirra skýrslu 

virka grindarbotnsvöðvarnir sem ein eining og skerðing á þeim getur leitt af sér skerðingu á fleiri en 

einu líffærakerfi. Höfundar skýrslunnar mæla með að stuðst sé við innihald hennar þegar unnið er að 

greiningu og meðferð á grindarbotni. Þar kemur fram að við greiningu á vandamáli í 

grindarbotnsvöðvum sé mikilvægt að taka viðamikla sögu og skoðun og til að meta ástand 

grindarbotnsvöðvana er hægt að nota ýmsar leiðir sem kynntar verða hér.  

Skoðun ætti alltaf að framkvæma hjá sjúklingum sem kvarta yfir óeðlilegu ástandi í grindarholi. Ytri 

kynfæri, spöng og endaþarmur eru skoðuð til að kanna meinafræði húðar og líffræðileg frábrigði. Við 

sjónræna skoðun er sjúklingur beðinn um að spenna grindarbotnsvöðvana, við það ætti spöngin að 

sjást lyftast upp og inn á við. Þegar sjúklingur er síðan beðinn um að hósta ætti spöngin að sjást 

færast niður á við, kviðlæg hreyfing getur einnig átt sér stað í slökun vegna varnarviðbragða 

grindarbotnsvöðvanna. Þreifing á grindarbotnsvöðvum er gerð í um leggöng hjá konum og endaþarmi 

hjá körlum. Æskilegt er að sjúklingur liggi á bakinu með hnén beygð og handleggi meðfram síðum. 

Þreifing er framkvæmd til að skoða ástand grindarbotnsvöðvanna og þeirra umhverfi bæði í slökun og 

við samdrátt. Einnig er hægt að meta verkjaástand með þreifingu. Athugun og þreifing eru algengustu 

aðferðir til að skoða ástand grindarbotnsvöðva og umhverfi þeirra. Til eru fleiri leiðir til að skoða virkni í 

grindarbotnsvöðvum og þar má helst nefna vöðvarafrit (e. electromyography), þrýstingsmælingar og 

myndgreiningu. Þegar vöðvarafrit er notað til að meta virkni grindarbotnsvöðvanna er bæði hægt að 

nota yfirborðsrafskaut sem sett eru á húðina yfir grindarbotnsvöðvunum og síðan er hægt að nota 
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nálarafskaut og þá er nálum stungið inn í grindarbotnsvöðvana. Nálarafskaut gefa nákvæmari 

upplýsingar um hvern vöðva en með yfirborðsrafskautum fást upplýsingar um víðtækara svæði og 

aðrir vöðvar geta þá einnig haft áhrif á mælinguna. Einnig er hægt að nota nema sem stungið er inn 

um leggöng eða endaþarm og gefur það sömu niðurstöðu og yfirborðsrafskautin sem sett eru á húð. 

Þrýstingsmælingar eru notaðar til að skoða magn samdráttar og slökunar í grindarbotnsvöðvum. Hægt 

er að nota þrýstinema eða þrýstiblöðru. Þegar grindarbotnsvöðvarnir dragast saman eykst þrýstingur í 

leggöngum og þrýstimælirinn eða þrýstiblaðran nema þann þrýsting. Hægt er að nota nokkrar gerðir af 

myndgreiningu til að kanna ástand grindarbotnsvöðva og grindarholslíffæra. Hægt er að nota 

ómskoðun í um leggöng eða endaþarm eða utanvert í kringum leggangaop eða á spönginni. 

Gegnlýsing með flúrskjá (e. fluoroscopy) er elsta aðferðin. Þá er skuggaefni komið fyrir í þörmum, ristli 

og leggöngum, sjúklingur er síðan beðinn um að spenna grindarbotnsvöðvana og við það ættu 

breytingarnar að sjást myndrænt. Segulómun er nýjasta aðferðin til myndgreiningar á grindarbotninum 

en hún er einnig notuð til að meta sig á grindarholslíffærum (Messelink o.fl., 2005). 

 

Tafla 4  Mismunandi ástand grindarbotnsvöðvana  

Eðlilegir 

grindarbotnsvöðvar 

 Einstaklingur getur spennt og slakað á grindarbotnsvöðvunum bæði sjálfrátt og 

ósjálfrátt. Sterkur og eðlilegur samdráttur ásamt fullnægjandi slökun.  

Ofvirkir 

grindarbotnsvöðvar 

Grindarbotnsvöðvarnir ná ekki slökun og geta jafnvel dregist saman þegar reynt er að 

slaka á þeim, eins og við hægða- og þvaglát. Afleiðingar geta verið erfiðleikar við að 

tæma þvagblöðru, hægðatregða og sársauki við samfarir.  

Vanvirkir 
grindarbotnsvöðvar 

Einstaklingur getur ekki spennt grindarbotnsvöðvana sjálfrátt. Afleiðingar geta verið 

þvagleki, hægðaleki og sig á grindarholslíffærum. 

Óvirkir 
grindarbotnsvöðvar 

Engin virkni í grindarbotnsvöðvunum við þreifingu.  

Upplýsingar úr töflu unnar úr skýrslunni “Standardization of terminology of pelvic floor muscle function and dysfunction: report 
from the pelvic floor clinical assessment group of the International continence society” eftir B. Messelink, T. Benson, B. 
Berghmans, K. Bø, J. Corcos, C. Fowler, … P. V. Kerrebroeck, 2005. Neurourology and urodynamics, 24(4), 374. 
 

Messelink o.fl (2005) hafa sett fram skilgreiningu á mismunandi ástandi grindarbotnsvöðva, sjá 

töflu 4. Ágreiningur hefur valdið því að enn sem komið er er ekki til nein alþjóðleg skilgreining á virkni 

og/eða vanvirkni grindarbotnsvöðva. Ástæðan fyrir því er skortur á grunnrannsóknum á virkni 

grindarbotnsvöðva. Flestar rannsóknir á grindarbotnsvöðvum eru klínískar rannóknir sem oft fjalla um 

áhrif grindabotnsþjálfunar á sjúkleg einkenni líkt og þvagleka. Erfitt er að skilgreina afstöðu og virkni 

grindarbotnsvöðvanna og jafnvel þegar sú skilgreining er til staðar er erfitt að mæla hana. Þegar 

virknin er svo loksins mæld eru ekki til nein almenn gildi um virkni grindarbotnsvöðvanna (Messelink 

o.fl., 2005). Í dag er því ekki vitað hver eðlileg gildi hvíldarspennu í grindarbotnsvöðvum eru.  

Vísbendingar eru um að konur með verkjasjúkdóma í grindarholi séu með breytta virkni í 

grindarbotnsvöðvum þar á meðal hærri hvíldarspennu, minnkaðan styrk, minnkað úthald og hægari 

samdráttargetu. Yfirspenna í grindarbotnsvöðvum getur orsakast af verkjum, sálrænum þáttum, ofálagi 
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í vöðvum t.d. vegna óhagkvæmrar líkamsstöðu eða skertrar getu til að ná fullri slökun eftir samdrátt 

(Morin o.fl., 2017).  

3.3 Langvinnir verkir í grindarholi 
Samkvæmt skilgreiningu alþjóðasamtaka um verkjarannsóknir, International Association of Study of 

Pain (IASP), er verkur óþægileg skynjun og tilfinningaleg reynsla af völdum raunverulegs eða 

hugsanlegs vefjaskaða, eða er lýst sem slíkum (Loeser og Treede, 2008). Ástæða verkja af völdum 

legslímuflakks er margþætt (Morotti o.fl., 2017). Bólguferli fer af stað í líkamanum, sársaukaskynjun 

eykst og breytingar verða á hvernig taugar nema og skynja verk og hvernig heilinn vinnur úr þeim 

upplýsingum. Líkamlegt og andlegt álag, þreyta, hormónaástand og persónuleiki getur haft áhrif á 

verkjaupplifun en það er mismunandi hvernig fólk tekst á við erfiðleika (Morotti o.fl., 2017). 

Í samantektargrein Brooks og Tracey (2005) er góð umfjöllun um upplifun verkja og skilgreining á 

verkjum en þar kemur fram að bráður verkur verður vegna áreitis sem veldur hröðum verkjaboðum til 

heila gegnum mænu og vara stutt en þegar áreiti sem veldur verk stendur yfir í lengri tíma verður 

útlæg eða miðlæg verkjanæming. Útlæg verkjanæming verður í útvefjum í kjölfar bólgu en staðbundin 

bólga í vefjum getur leitt til ofurnæmi í útlægum sársaukanemum. Það veldur síðan mögnun 

verkjaboða. Verkjaskynjun getur einnig orðið á svæðum í kringum verkjasvæðið vegna þessara 

mögnunarþátta en þá taka úttaugar sem venjulega tengjast ekki verk þátt í þeirri skynjun. 

Miðtaugakerfið aðlagast breytingum í taugakerfinu og þessum breytingum er viðhaldið af stöðugum 

rafboðum frá verkjasvæði þannig að áreiti sem á ekki að valda verk eins og t.d. létt snerting fer að 

valda verk vegna þess að taugar með lágan þröskuld virkjast (Brooks og Tracey, 2005). 

Sársaukaþröskuldur kvenna með legslímuflakk gæti verið lækkaður víða í líkamanum samanborið við 

heilbrigðar konur vegna miðlægrar og útlægrar verkjanæmingar (Morotti o.fl., 2017). Verkur vegna 

miðlægrar verkjanæmingar getur komið án sársaukaáreitis en það gæti skýrt að einhverju leyti hvers 

vegna sumar konur finna enn fyrir verkjum þrátt fyrir meðferðir þar sem að þær beinast gjarnan að 

útlægum þáttum líkt og skurðaðgerðir. Breytingar verða í lífhimnuvökva hjá konum með legslímuflakk 

en við þær virkjast útlægir sársaukanemar. Breytingarnar geta t.d. verið aukin myndun 

sársaukavaldandi efna en það gæti breytt rafboðum til tauga og virkni jónaganga. Einnig verður aukinn 

fjöldi nýmyndaðra taugaþráða á verkjasvæði og í sárum. Legslímuflekkir valda staðbundnum 

bólguviðbrögðum sem erta taugaenda (Morotti o.fl., 2017). 

3.4 Samantekt 
Legslímuflakk er sjúkdómur sem hefur margar birtingarmyndir og ágerist með tímanum. Hann er 

misalvarlegur og einkenni geta verið margvísleg. Meðal einkenna og afleiðinga sjúkdómsins eru 

tíðaþrautir, samfarasársauki og ófrjósemi en algengasta einkennið eru verkir í grindarholi sem geta 

orðið langvinnir. Einnig geta orðið breytingar í stoðkerfi, svo sem yfirspenntir grindarbotnsvöðvar, en 

þeim geta fylgt verkir og erfiðleikar við að ná fram slökun. Grindarbotnsvöðvar styðja við 

grindarholslíffæri og vanvirkni þeirra getur haft víðtæk áhrif. Grindarbotnsþjálfun er þekkt 

meðferðarform sem getur nýst til að kenna slökun og stuðla að eðlilegri starfsemi vöðvanna. Þrátt fyrir 

skurðaðgerð geta langvinnir verkir enn verið til staðar vegna yfirspenntra grindarbotnsvöðva og 
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miðlægrar verkjanæmingar. Einkenni legslímuflakks geta haft mikil áhrif á daglegt líf kvenna, dregið úr 

náms- og atvinnuþátttöku þeirra, raskað fjölskyldulífi og valdið skertum lífsgæðum. Ýmsar kenningar 

hafa verið lagðar fram um sjúkdóminn en engin þeirra skýrir nægilega vel umfang sjúkdómsins og enn 

mörgum spurningum ósvarað. Erfitt er að segja nákvæmlega til um hvert algengi sjúkdómsins er, bæði 

vegna breytileika birtingarmyndar og fjölda ógreindra kvenna en áætlað algengi er 10%. Greiningartími 

er langur og talað um að hann taki um 7-8 ár. Gera þarf kviðarholsspeglun til að staðfesta greiningu. 

Meðferð byggir bæði á einkennameðferð og beinni meðferð á sjúkdómnum sjálfum. Vegna þess að 

sjúkdómurinn er ólæknanlegur eru aðferðir eins og hormónameðferð og skurðaðgerðir notaðar til að 

hægja á framgangi hans. Einkennameðferð svosem verkjalyfjameðferð, uppbótarmeðferð og fræðsla 

geta dregið úr einkennum sjúkdómsins en ekki orsökum hans. Því getur einkennameðferð stuðlað að 

minni verkjum og bættum lífsgæðum. Sjúkraþjálfarar búa yfir mikilli þekkingu á stoðkerfi líkamans, 

sjúkraþjálfun getur því verið áhrifarík einkennameðferð og dregið úr verkjum og öðrum 

stoðkerfiseinkennum sem fylgja sjúkdómnum.   
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4 Aðferð 

4.1 Rannsóknarsnið 
Rannsókn þessi var einblind megindleg þversniðsrannsókn með þægindaúrtaki (Portney og Watkins, 

2014, bls. 18, 171 og 280). Rannsóknin var forkönnun á notagildi aðferðar fyrir stærri rannsókn. Sótt 

var um leyfi til Vísindasiðanefndar og rannsóknin samþykkt með tilvísunarnúmeri 

VSNb2016100008/03.01 (sjá viðauka III). Vísindasiðanefnd sá um að tilkynna rannsóknina til 

Persónuverndar. Allar upplýsingar sem þátttakendur veittu í rannsókninni voru varðveittar á öruggum 

stað og meðhöndlaðar eftir ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið var að íslenskum 

lögum varðandi persónuvernd og vinnslu (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

nr.77/2000). Þátttakendur fengu ekki greitt fyrir þátttöku í rannsókninni og eini kostnaður þeirra af 

henni voru ferðir til og frá Landspítala. Ávinningur þátttakanda í rannsókninni var vitneskja um 

starfsemi eigin grindarbotnsvöðva. 

4.2 Þátttakendur 
Þátttakendur í rannsókninni voru alls 30 konur á aldrinum 22-52 ára. Auglýst var eftir þátttakendum í 

desember 2016. Til að fá konur í rannsóknarhóp var auglýst á samfélagsmiðlum hjá Samtökum um 

endometríósu og í viðmiðunarhóp á opnum samfélagsmiðlum (sjá auglýsingar í viðauka IV). 

Upphafleg inntökuskilyrði í rannsókninni voru konur á aldrinum 18-50 ára, aldursviðmiðin voru rýmkuð 

vegna aðsóknar en ein kona sem var tveimur árum eldri en auglýstur hámarksaldur sótti um þátttöku 

og var hún samþykkt. Í rannsóknarhóp var auglýst eftir konum sem hafa verið greindar með 

legslímuflakk og í viðmiðunarhóp var skilyrði um að konur mættu ekki vera greindar með legslímuflakk. 

Útilokunarskilyrði í báðum hópum voru þungaðar konur og konur með lungna- eða taugasjúkdóma.  

Þátttakendur höfðu samband við ábyrgðarmann rannsóknarinnar sem sá um að leita að staðfestri 

ICD-10 greiningu í SÖGU-kerfi Landspítalans og í kjölfarið fengu væntanlegir þátttakendur sent 

kynningarbréf í tölvupósti (sjá viðauka V). Alls höfðu 37 konur samband við ábyrgðamann og allar 

nema tvær uppfylltu inntöku-og útilokunarskilyrði. Af þeim 35 konum sem uppfylltu skilyrðin voru fimm 

konur sem ekki tóku þátt í rannsókninni. Tvær konur hættu við þátttöku vegna tíðablæðinga á meðan 

mælingum stóð, ein kona hætti við vegna veikinda á meðan mælingum stóð, ein kona vegna óvæntrar 

þungunar og ein vegna persónulegra ástæðna. Flæðirit fyrir val á þátttakendum má sjá á mynd 3.  
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Mynd 3   Val á þátttakendum 

 

4.3 Matsaðferðir 

4.3.1 Gymna Myo 200™ þrýstinemi fyrir leggöng 
Í þessari rannsókn var notaður Gymna Myo 200™ (Gymna, Fastus Síðumúli 16, 108 Reykjavík) 

þrýstinemi fyrir leggöng (e. perineometer) sem er keilulaga, 11 cm á lengd og 10 cm í ummál, sjá 

mynd 4. Þrýstineminn er umlukinn sílikonhulsu og fyrir hverja mælingu var smokkur settur á 

þrýstinemann ásamt KY-sleipigeli. 

Þegar grindarbotnsvöðvar eru spenntir myndast þrýstingur í leggöngunum, þrýstineminn nemur 

þennan þýsting í einingunni millimetrar kvikasilfurs (mmHg). Þrýstineminn er bæði nothæfur í 

rannsóknir og sem greiningar- og meðferðartæki. Mælirinn mælir þrýstingsbreytingar í kviðar- og 

grindarholi og gefur hann einungis réttar niðurstöður ef kona spennir grindarbotnsvöðvana rétt (Bø 

o.fl., 1990), því er mikilvægt að kenna réttan samdrátt grindarbotnsvöðva með þreifingu til að koma í 

veg fyrir að mælirinn gefi rangar niðurstöður en hann nemur einnig t.d. þrýsting sem kemur með 

rembingi. Ekki eru til almenn spennugildi um þrýstingsmælingar í leggöngum, því eru mælingar 

einstaklinga einungis bornar saman við fyrri mælingar sama einstaklings. 

Þrýstinemi fyrir leggöng er notaður til að mæla styrk og úthald í grindarbotnsvöðvum. Hann var fyrst 

hannaður af kvensjúkdómalækninum Arnald Kegel um miðja síðustu öld til að kanna styrk í 
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grindarbotnsvöðvum kvenna eftir barnsburð (Kegel, 1948). Kegel áreiðanleikaprófaði þó ekki 

þrýstinemann né sýndi fram á réttmæti og hafa rannsakendur leitast við að finna réttmæta og 

áreiðanlega aðferð til að mæla styrk og úthald grindarbotnsvöðva. Sýnt hefur verið fram á góðan 

áreiðanleika hjá sama mælanda (e. intra-rater reliability) fyrir endurteknar mælingar á hópi heilbrigðra 

kvenna með samskonar þrýstinema, Myomed 932™ (Enraf-Nonius, Delft, the Netherlands) 

(Sigurdardottir o.fl., 2009). Rannsóknir hafa einnig sýnt að fylgni sé á milli þrýstingsmælinga, 

Oxfordkvarðans (e. Modified Oxford Scale) og ómskoðunar um leggöng til mælinga á starfsemi 

grindarbotnsvöðva (Volløyhaug o.fl., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4  Gymna Myo 200™ þrýstinemi Notaður til þrýstingsmælinga um leggöng. 

4.3.2 Oxfordkvarði  
Oxfordkvarði er notaður til að meta styrk í grindarbotnsvöðvum með þreifingu í leggöngum. Kvarðinn 

er í sex liðum þar sem gefin er einkunn á bilinu 0-5, þar sem 5 er hæsta einkunn og 0 lægsta einkunn 

og byggir á huglægu mati mælanda. Þetta er algengasta leiðin til að meta virkni grindabotnsvöðva 

vegna þess hve einföld hún er og kostnaðarlítil (Russell og Brubaker, 2008). Kvarðinn hefur verið 

þýddur og notaður af þvaglekateymi Landspítalans, sjá töflu 5, en þýðingin hefur ekki verið 

áreiðanleikaprófuð. 

Sýnt hefur verið fram á góðan áreiðanleika kvarðans í liggjandi stöðu þegar hámarkssamdráttur er 

metinn (Frawley o.fl., 2006). Einnig hefur verið sýnt fram á gott samræmi milli kvarðans og þrýstinema 

fyrir leggöng (Isherwood og Rane, 2000). 

Tafla 5  Stigagjöf Oxfordkvarðans 
0 Enginn samdráttur 

1 Rétt vottar fyrir spennu 

2 Spennir í kringum útgangsop gegn þyngdarkrafti en nær ekki lyftu í grindarbotnsvöðva 

3 Spennir í kringum útgangsop gegn þyngdarkrafti og nær að lyfta grindarbotnsvöðva 

4 Spennir í kringum útgangsop gegn þyngdarkrafti og nær góðri lyftu í grindarbotnsvöðva 

gegn mótstöðu en hægt að brjóta niður samdráttinn 

5 Spennir í kringum útgangsop gegn þyngdarkrafti og nær góðri lyftu í grindarbotnsvöðva 

þrátt fyrir mótsöðu 
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4.3.3 Spurningalisti 
Spurningalisti rannsóknarinnar var sérútbúinn af rannsakendum og samanstendur af 17 spurningum 

með einkenni legslímuflakks í huga (sjá viðauka VI). Tilgangur hans var að afla bakgrunnsupplýsinga 

um þátttakendur. Spurningalistinn innihélt 13 spurningar um fæðingar, sjúkdóma í kviðar-og/eða 

grindarholi, stoðkerfisverki og lyf. Norrænn spurningalisti um hreyfingu (Rasmussen o.fl., 2012) var 

notaður til hliðsjónar við fjórar síðustu spurningarnar til að afla upplýsinga um ákefð og tíðni 

líkamlegrar virkni þátttakandans í vinnu- og frítíma síðustu þrjá mánuði. Upphaflega útgáfan af 

spurningalistanum hefur verið prófuð fyrir réttmæti og hefur listinn verið þýddur á íslensku (Fagt o.fl., 

2011; Rasmussen o.fl., 2012). Gefnir voru valmöguleikar við hvert svar sem þátttakandi merkti við en 

nokkrir svarmöguleikar buðu upp á skriflegt svar ef spurningu var svarað játandi. Hver svarmöguleiki 

var kóðaður á nafnakvarða fyrir tölfræðiúrvinnslu.  

4.4 Framkvæmd 
Rannsakendur hófu að afla sér upplýsinga um Gymna Myo 200™ mælitækið fjórum mánuðum áður 

en mælingar hófust. Rannsakendur æfðu bæði notkun mælitækisins og stöðluð fyrirmæli. Allar 

mælingar fóru fram á sama stað í sömu röð og allir þátttakendur fengu sömu fyrirmæli. 

Í janúar 2017 höfðu rannsakendur samband við alla þátttakendur og gáfu þeim tíma í mælingar en 

mælingartímabilið stóð yfir frá 9.-18.janúar 2017. Mælingar fóru fram á Endurhæfingardeild 14D á 

Landspítalanum við Hringbraut. Rannsakendur voru fjórir og hafði hver og einn sama hlutverk í öllum 

mælingum. Rannsakandi 1, sem er nemi í sjúkraþjálfun, tók á móti hverjum þátttakanda sem skrifaði 

undir upplýst samþykki (sjá viðauka VII) ásamt því að svara spurningarlista. Einnig var öllum 

þátttakendum boðið að lesa aftur yfir kynningarbréf rannsóknarinnar. Rannsakandi 1 mældi hæð og 

þyngd þátttakanda með hæðarstiku og vigt í eigu sjúkraþjálfunardeildar LSH Hringbraut. Því næst 

ítrekaði rannsakandi 1 við þátttakanda að aðrir rannsakendur í rannsókninni vissu ekki hvorum 

hópnum þátttakandi tilheyrði. Eftir það var þátttakanda vísað inn í meðferðarherbergi þar sem 

mælingar fóru fram og var viðkomandi beðinn um að klæða sig úr að neðan og leggjast í baklegu á 

meðferðarbekk undir lak með beygju í hnjám og mjöðmum. Rannsakandi 2, sem er sérfræðingur í 

meðgöngu- og fæðingarsjúkraþjálfun og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar, mat þar samdrátt í 

grindarbotnsvöðvum með þreifingu um leggöng og kenndi réttan samdrátt ef þess þurfti. Konurnar 

fengu fyrirmæli að spenna grindarbotnsvöðva og halda spennunni í 5 sekúndur. Þær slökuðu síðan á 

og fengu fyrirmæli um að endurtaka samdráttinn og var þá sett mótstaða á vöðvana og þeim sagt að 

halda spennunni í 5 sekúndur. Þannig var styrkur grindarbotnsvöðvanna metinn á Oxfordkvarða. Eftir 

þá mælingu fór rannsakandi 2 út úr herberginu og inn komu rannsakendur 3 og 4 sem voru báðir 

nemar í sjúkraþjálfun. Rannsakendur 3 og 4 vissu ekki hvorum hópnum þátttakendur tilheyrðu og var 

því mæling þeirra blinduð. Rannsakandi 3 sýndi þátttakanda þrýstinemann og útskýrði fyrir honum 

framkvæmd mælinganna. Því næst setti rannsakandi 3 þrýstinemann inn í leggöng þátttakanda og 

setti pullu undir hné þátttakanda til að auðvelda slökun neðri útlima og bols. Rannsakandi 3 studdi 

síðan við þrýstinemann á meðan mælingum stóð svo hann sigi ekki niður og til að fullvissa sig um að 

réttur samdráttur færi fram. Rannsakandi 4 útskýrði því næst fyrir þátttakanda hvað hann ætti að gera 

með stöðluðum fyrirmælum.  
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Mælingar með þrýstinemanum voru tvær. Til að svara rannsóknarspurningu 1 var fyrst tekin 

mæling til að mæla grunnhvíldarspennu grindarbotnsvöðva við slökun þar sem þátttakandi átti að 

slaka á í eina mínútu. Þátttakandi var beðinn um liggja á bakinu með pullu undir hnjánum og með 

handleggi meðfram síðum. Mælt var með að forðast tal á meðan mælingum stóð nema nauðsynlega 

þurfti þar sem tal gæti truflað mælingar. Til að svara rannsóknarspurningu 2 og 3 var framkvæmd 

önnur mæling þar sem þátttakandi var beðinn um að spenna grindarbotnsvöðvana að hámarki og 

halda spennunni í 10 sekúndur, síðan slaka á í 20 sekúndur. Þetta var endurtekið tíu sinnum. 

Rannsakandi 4 taldi niður frá þremur áður en þátttakandi átti að skipta á milli slökunar og spennu. Eftir 

tíu endurtekningar var mælingum lokið og rannsakandi 3 tók þrýstinemann úr leggöngum þátttakanda. 

Þátttakandi fékk að lokum að sjá niðustöður sínar á tölvuskjá og fræðslu um starfsemi eigin 

grindarbotnsvöðva út frá niðurstöðum mælinga.  

4.5 Úrvinnsla og tölfræðigreining gagna 
Upplýsingar sem fengust úr spurningalista og frá Oxfordkvarða voru færðar yfir í tölvuforritið Microsoft 

Excel 2017 og líkamsþyngdarstuðull (LÞS) reiknaður hjá hverjum þátttakanda. Öll gögn úr mælingum 

með Gymna Myo 200™ mælitækinu voru flutt í Excel skjal. Í fyrri mælingu hjá hverjum þátttakanda 

voru öll hrágildi fyrir mælingu á grunnhvíldarspennu tekin saman og var Excel forritið notað til að 

reikna meðaltal af öllum hrágildismælingum, en mælitækið gaf u.þ.b. 10 hrágildi fyrir hverja sekúndu í 

hverri mælingu eða u.þ.b. 600 hrágildi fyrir 60 sekúndna mælingu, sjá mynd 5. Í seinni mælingu var 

mæld spenna og slökun í grindarbotnsvöðvum. Sú mæling tók 5 mínútur (300 sekúndur) og voru því 

u.þ.b. 3000 hrágildi í hverri mælingu hjá hverjum þátttakanda, sjá mynd 6. 

Mynd 5   Skjáskot af mælingu á grunnhvíldarspennu                                                                          
Y-ás: þrýstingur í leggöngum (mmHg). X-ás: tími (mín). 
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Mynd 6   Skjáskot af útslagi grindarbotnsvöðva í spennu- og slökunarfasa                                    
Y-ás: þrýstingur í leggöngum (mmHg). X-ás: tími (mín). 

 

Til að fá sem bestar niðurstöður bæði á spennu- og slökunargildum var ákveðið að nota ekki öll 

hrágildi mælinganna. Með því að taka út ris og fall kúrfunnar þegar þátttakendur byrjuðu að undirbúa 

spennu í lok slökunarfasa og þegar þeir slepptu spennu í upphafi slökunarfasa má fá nákvæmari 

meðalgildi fyrir slökun annars vegar og spennu hins vegar, þannig er búið að taka út þann tíma sem 

tekur að hefja samdrátt og hefja slökun. Í spennumælingum voru fyrstu og síðustu 15 hrágildin ekki 

notuð, í tölfræðigögnum var því einungis notast við 7 sekúndur (u.þ.b 70 hrágildi) af 10 sekúndum í 

hverjum spennufasa fyrir sig. Í slökunarmælingu voru fyrstu og síðustu 30 hrágildi tekin út og var því 

notast við hrágildi af 14 sek miðjuhluta af slökunarfasa (u.þ.b. 140 hrágildi), en alls var slökunarfasinn 

20 sek. Þegar búið var að taka út þau hrágildi sem ekki átti að nota var meðaltal hrágilda reiknað í 

hverri spennu og hverri slökun hjá hverjum þátttakanda. Þessi hluti af úrvinnslu gagnanna var unnin í 

Excel. Þessi aðferð var notuð hjá hverjum þátttakanda, nema hjá þátttakanda nr. 50. Í lok fimmta 

slökunarfasa hóstaði hann og grindarbotnsvöðvarnir spenntust í kjölfar þess. Til að þessi ósjálfráða 

spenna hefði ekki áhrif á reiknað meðaltal í slökunarfasa var ákveðið að taka út þann hluta. Því voru 

einungis notuð 116 hrágildi (12 sek kafli í stað 14 sek) en ekki 140 hrágildi eins og í öðrum mælingum.  

Til að fá góða mynd af heildarniðurstöðum úr mælingu voru meðaltalsgildi í spennu og slökun 

reiknuð fyrir hvorn hóp með tölvuforritinu Excel. Einnig voru reiknuð meðaltöl úr grunnhvíldarspennu 

hjá hvorum hóp fyrir sig. Til að rannsaka hvort marktækur munur var á ákveðnum 

bakgrunnsupplýsingum og hvíldarspennu milli hópa var tölfræðiforritið SAS Enterprice Guide 7.2 

notað. Meðaltal, staðalfrávik og 95% öryggismörk voru reiknuð til að lýsa bakgrunnsbreytunum aldri, 
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hæð, þyngd og LÞS. T-próf var notað til að sjá hvort þessar bakgrunnsbreytur væru sambærilegar hjá 

rannsóknarhópi og viðmiðunarhópi. Fjöldi og hlutföll voru notuð til að lýsa öllum öðrum 

bakgrunnsbreytunum. 

T-próf fyrir óháð úrtök var notað til að sjá hvort munur var á grunnhvíldarspennu hópanna. 

Dreifnigreining fyrir blönduð líkön (e. Mixed Models ANOVA) var notuð til að sjá hvort munur var á milli 

hvíldarspennu eftir lotu af endurteknum hámarkssamdráttum til að sjá hvort samdrættir hafi áhrif á 

slökun. Víxlhrif dreifnigreiningar voru notuð til að sjá hvort hvíldarspenna hækki meira hjá 

rannsóknarhópi. Bæði í t-prófinu og dreifnigreiningunni var miðað við 95% öryggismörk og 5% 

marktektarmörk (p<0,05). 

  



  

26 

5 Niðurstöður 

5.1 Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur 
Í töflu 6 má sjá bakgrunnsbreytur þátttakenda í báðum hópum. Þátttakendur voru á aldrinum 22-52 ára 

og var meðalaldur 38 ár í rannsóknarhópi og 37 ár í viðmiðunarhópi. Ekki var marktækur munur á milli 

hópa hvað varðaði aldur (p=0,81), hæð (p=0,24), þyngd (p=0,21) og líkamsþyngdarstuðul (p=0,12).  

Tafla 6  Bakgrunnsbreytur þátttakanda – Aldur, hæð, þyngd og LÞS 
  Rannsóknarhópur (n=15) Viðmiðunarhópur (n=15)  

 Meðaltal 
± staðalfrávik 

95% 
öryggismörk 

Spönn Meðaltal 
± staðalfrávik 

95% 
öryggismörk 

Spönn    p-tala 

Aldur (ár) 38,1 ± 8,1 33,6 - 42,6 22 - 52 37,2 ± 10,9 31,1 - 43,3 22 - 51 0,81 
Hæð (m) 1,7 ± 0,1 1,6 - 1,7 1,6 - 1,8 1,7 ± 0,04 1,7 - 1,7 1,6 - 1,7 0,24 

Þyngd (kg) 84,7 ± 16,9 75,4 - 94,1 55,5 - 118,1 75,9 ± 20,6 64,5 - 87,3 47,4 - 127,6 0,21 

LÞS (kg/m2) 31,0 ± 5,8 27,8 - 34,2 22,4 - 45,1 27,1 ± 7,4 23,0 - 31,2 17,0 - 45,7 0,12 

 

Í eftirfarandi töflum má sjá samanburð á hópunum tveimur út frá svörum þeirra á spurningalista. 

Töflurnar eru skiptar eftir fjölda barna og fæðingum (tafla 7); líkamlegri virkni í starfi og frítíma (tafla 8); 

sjúkdómum og heilbrigðisþjónustu tengda sjúkdómum í kviðar- og grindarholi (tafla 9) og 

Oxfordkvarða, stoðkerfisverkjum og lyfjanotkun (tafla 10). Ekki voru gerð tölfræðipróf til að kanna hvort 

marktækur munur væri á milli hópa hvað varðar þessar bakgrunnsbreytur vegna áherslu á 

þrýstingsmælingar í þessari rannsókn. Miðað við svör á spurningalista virðast konur í viðmiðunarhópi 

líkamlega virkari en þær sem eru í rannsóknarhópi bæði ef horft er til atvinnu og hreyfingu í frítíma. Þá 

má sjá að 13 konur af 15 í rannsóknarhópi segjast almennt finna fyrir stoðkerfisverkjum og einungis 2 

konur af 15 segjast hafa farið í sjúkraþjálfun vegna sjúkdómsins. 

 

Tafla 7  Bakgrunnsbreytur þátttakenda – Fjöldi barna og fæðingar 
 Rannsóknarhópur Viðmiðunarhópur 

n  % n % 
Fjöldi barna 

0 5 33,3 6 40,0 
1 1 6,7 1 46,7 

2 6 40,0 5 33,3 
3 eða fleiri 3 20,0 3 20,0 

Fjöldi fæðinga 
0 5 33,3 6 40,0 
1 1 6,7 1 26,7 
2 7 46,7 5 33,3 
3 eða fleiri 2 13,3 3 20,0 

Inngrip við fæðingu 
Hef ekki fætt barn 5 33,3 6 40,0 
Ekkert inngrip 4 26,7 4 26,7 
Keisari 3 20,0 2 13,3 
Sogklukka 1 6,7 3 20,0 
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Töng 0 0 0 0 
Keisari og sogklukka 2 13,3 0 0 

Annað 0 0 0 0 
Tími frá síðustu fæðingu 

Hef ekki fætt barn 5 33,3 6 40,0 
Innan við einn mánuður 0 0 0 0 
1-3 mánuðir 0 0 1 6,7 
6-12 mánuðir 0 0 0 0 
1-5 ár 2 13,3 1 6,7 
5 ár eða meira 8 53,3 7 46,7 

 

Tafla 8  Bakgrunnsbreytur þátttakenda – Líkamleg virkni í starfi og frítíma 
 Rannsóknarhópur Viðmiðunarhópur 

n  % n % 
Lýsing á atvinnu/skóla 

Að mestu leyti kyrrseta eða létt líkamleg vinna 10 66,7 6 40,0 
Krefst mikillar göngu 2 13,3 6 40,0 
Krefst mikillar göngu og lyftinga 1 6,7 3 20,0 
Erfið líkamleg vinna 0 0 0 0 
Er ekki í vinnu/skóla 2 13,3 0 0 

Líkamleg hreyfing í frítíma síðustu 3 mánuði 
Á hverjum degi 3 20,0 6 40,0 
Annan hvern dag 4 26,7 2 13,3 
2-3 daga í viku 4 26,7 6 40,0 
1 dag í viku  3 20,0 0 0 
2-3 daga í mánuði 0 0 1 6,7 
1 dag í mánuði 1 6,7 0 0 
Minna en 1 dag í mánuði 0 0 0 0 

Erfið líkamleg hreyfing í frítíma síðustu 3 mánuði 
Á hverjum degi 0 0 1 6,7 
Annan hvern dag 1 6,7 2 13,3 
2-3 daga í viku 2 13,3 4 26,7 
1 dag í viku  3 20 3 30,0 
2-3 daga í mánuði 2 13,3 2 13,3 
1 dag í mánuði 4 26,7 2 13,3 
Minna en 1 dag í mánuði 3 20 1 6,7 

Flokkun á hreyfingu í frítíma síðustu 3 mánuði 
Lestur, sjónvarpsáhorf eða önnur kyrrseta 7 46,7 5 33,3 
Ganga, hjólreiðar eða önnur tegund af léttri áreynslu 6 40,0 5 33,3 
Regluleg þátttaka í íþróttum í tómstundum, erfið 
garðyrkja og þess háttar 

1 6,7 2 13,3 

Regluleg þátttaka í erfiðri þjálfun eða íþróttakeppni 1 6,7 3 20,0 
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Tafla 9  Bakgrunnsbreytur þátttakenda – Sjúkdómar og heilbrigðisþjónusta tengd sjúkdómum í 
kviðar- og grindarholi 

 Rannsóknarhópur Viðmiðunarhópur 
n  % n % 

Aðgerðir í kviðarholi 
Já 15 100 2 13,3 
Nei 0 0 13 86,7 

Sjúkdómar í kviðar- eða grindarholi 
Já - - 0 0 
Nei - - 15 100 

Sjúkdómar í kviðar- eða grindarholi, annar en legslímuflakk 
Já 3 20,0 - - 
Nei 12 80,0 - - 

Sjúkraþjálfun vegna legslímuflakks 
Já á síðastliðnu ári 2 13,3 - - 
Já fyrir meira en ári síðan 0 0   
Nei 13 86,7 - - 

 

Tafla 10  Bakgrunnsbreytur þátttakenda – Oxfordkvarði, stoðkerfisverkir og lyfjanotkun 
 Rannsóknarhópur Viðmiðunarhópur 

 n  % n % 
Oxfordkvarði 

0  0 0 0 0 
1  3 20,0 0 0 
2  2 13,3 0 0 
3  4 26,7 2 13,3 
4  1 6,7 4 26,7 
5 5 33,3 9 60,0 

Stoðkerfisverkir 
Já 13 86,7 6 40,0 
Nei 2 13,3 8 53,4 

5.1.1.1.1.1.1.1 Gagnagat 
- - 1 6,7 

Lyfjanotkun að staðaldri 
Já 10 66,7 8 53,3 
Nei 5 33,3 7 46,7 

Notkun hormónalyfja að staðaldri 
Já 1 6,7 0 0 
Nei 14 93,3 15 100 

Notkun getnaðarvarna 
Já 9 60,0 10 66,7 
Nei 6 40,0 5 33,3 
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5.2 Niðurstöður úr þrýstingsmælingum 
Í næstu töflum má sjá niðurstöður þrýstingsmælinga hjá hverjum þátttakanda. Í töflu 11 má sjá 

niðurstöður þrýstingsgilda úr mælingu á grunnhvíldarspennu hjá báðum hópum. Í töflum 12 og 13 eru 

niðurstöður þrýstingsgilda í hverjum slökunarfasa á milli spennufasa. Þrýstingsgildi fyrir 

rannsóknarhópinn má sjá í töflu 12 og viðmiðunarhópinn í töflu 13.  

 

Tafla 11  Þrýstingsgildi úr mælingu á grunnhvíldarspennu  
Rannsóknarhópur (n=15) Viðmiðunarhópur (n=15) 

Númer þátttakanda Þrýstingsgildi (mmHg) Númer þátttakenda Þrýstingsgildi (mmHg) 

30 16,09 45 23,27 

31 22,21 47 21,38 

32 23,40 48 16,42 

33 21,28 49 12,77 

34 26,40 50 29,83 

35 18,30 51 20,23 

37 33,98 52 17,48 

38 25,09 53 21,86 

39 21,89 54 10,26 

41 18,21 55 18,57 

42 26,27 57 18,58 

43 35,87 58 25,86 

44 16,62 60 43,32 

68 30,71 61 17,99 

70 36,92 71 20,90 

 

Tafla 12  Þrýstingsgildi rannsóknarhóps í slökunarfasa á milli spennufasa 
Rannsóknarhópur - þrýstingsgildi (mmHg) í slökunarfasa 

Númer 
þátttakanda 

 Slökun 
1 

 Slökun 
2 

 Slökun 
3 

 Slökun 
4 

 Slökun 
5 

 Slökun 
6 

 Slökun 
7 

 Slökun 
8 

 Slökun 
9 

Slökun 
10 

30 20,01 20,54 20,85 20,34 22,17 23,03 21,47 22,04 21,75 21,87 
31 20,66 20,94 21,74 22,86 24,35 24,62 23,03 24,56 24,56 25,22 
32 24,40 24,87 24,89 25,02 24,90 25,16 25,43 25,87 25,33 25,99 
33 26,12 25,77 26,29 25,33 24,54 24,74 24,43 25,53 25,45 24,85 
34 28,17 27,18 27,47 27,75 27,61 27,86 28,32 28,40 28,45 28,44 
35 21,54 21,63 23,09 23,50 23,45 22,22 23,02 22,25 22,00 21,36 
37 31,66 37,22 37,36 37,28 37,73 39,63 37,69 38,97 34,08 35,89 
38 24,98 25,30 24,61 24,50 24,30 24,52 25,00 25,04 25,31 25,58 
39 23,96 25,00 25,52 26,74 26,09 26,81 27,27 27,31 29,11 28,70 
41 17,36 19,36 17,82 17,97 19,57 18,99 21,52 21,91 22,88 23,42 
42 29,56 29,37 31,05 31,59 32,21 32,17 33,12 33,48 33,86 33,29 
43 37,09 37,22 38,51 37,76 39,90 39,43 39,95 40,48 41,27 40,19 
44 15,33 17,07 16,79 17,45 17,23 17,42 17,96 17,69 17,90 19,07 
68 35,77 37,21 37,89 39,23 38,16 38,84 39,10 38,69 38,25 36,54 
70 29,57 30,29 35,58 37,23 38,25 36,98 39,18 35,06 34,50 37,59 
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Tafla 13  Þrýstingsgildi viðmiðunarhóps í slökunarfasa á milli spennufasa 
Viðmiðunarhópur - þrýstingsgildi (mmHg) í slökunarfasa 

Númer 
þátttakanda 

Slökun 
1 

Slökun 
2 

Slökun 
3 

Slökun 
4 

Slökun 
5 

Slökun 
6 

Slökun 
7 

Slökun 
8 

Slökun 
9 

Slökun 
10 

45 24,13 26,34 29,42 25,38 26,35 28,17 29,34 28,12 28,67 28,73 
47 24,06 24,50 24,65 24,49 24,03 24,50 25,15 25,12 25,22 25,99 
48 20,14 18,96 20,18 21,91 19,94 21,18 22,11 21,97 22,84 23,29 
49 13,81 14,56 14,99 15,21 14,96 15,42 15,39 15,56 16,35 16,46 
50 31,06 29,88 28,66 29,31 30,15 29,32 30,19 29,96 30,83 29,85 
51 21,73 23,16 23,31 23,19 23,55 24,23 23,92 23,56 24,17 26,42 
52 19,82 20,34 21,02 21,05 21,34 21,80 22,06 22,83 22,54 22,75 
53 21,04 21,54 21,22 20,11 19,47 18,64 18,97 19,56 19,56 19,95 
54 11,40 11,63 12,27 12,39 12,58 12,74 13,11 13,70 14,04 14,06 
55 19,90 19,97 21,45 20,65 20,99 21,48 21,71 22,92 21,89 23,35 
57 16,50 16,83 16,99 17,74 18,34 18,82 19,33 19,20 18,75 19,52 
58 24,78 24,72 23,22 22,63 23,32 23,88 23,10 21,91 22,52 22,90 
60 45,02 45,05 42,67 42,53 41,23 44,61 43,22 42,55 41,84 42,58 
61 19,76 20,03 20,60 20,91 21,87 21,56 21,70 22,57 22,80 23,29 
71 21,59 22,46 21,87 21,27 21,70 21,77 22,24 21,73 22,21 22,35 

 

Til að svara rannsóknarspurningum voru hvíldarspennugildi hjá hópunum tveimur borin saman. Á 

mynd 7 má sjá samanburð á þrýstingsgildum beggja hópa, bæði í fyrri og seinni mælingu. Í 

slökunarfasa hækka þrýstingsgildi með endurteknum samdrætti hjá báðum hópum. Einnig má sjá að 

hvíldarspenna milli spennufasa nær aldrei upphaflegu hvíldarspennugildi í seinni mælingu. 

 

 

Mynd 7  Meðaltalsgildi grunnhvíldarspennu og slökunarfasa hjá báðum hópum 
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T-próf sýndi að talsverð dreifing var á gildum í mælingu á grunnhvíldarspennu en ekki var 

marktækur munur á meðaltali á grunnhvíldarspennu milli hópa, t(28) = 1,36, p = 0,18, sem svarar 

rannsóknarspurningu 1. Niðurstöður úr t-prófi má sjá í töflu 14. 

Tafla 14  Niðurstöður t-prófs á mælingum á grunnhvíldarspennu 

Hópur     Fjöldi 
(n) 

Meðaltal 
þrýstingsgilda 
(mmHg) 

95% 
öryggismörk 
meðaltals 

Staðal-
frávik 

95% 
öryggismörk 
staðalfráviks 

Staðal-
villa 

  Lægsta 
gildi 

   Hæsta 
gildi 

Rannsóknar-
hópur 

        15   24,88      21,10 - 28,66 6,82     4,99 - 10,76 1,76 16,09        36,92 

Viðmiðunar-
hópur 

        15 21,25     16,95 - 25,54 7,76     5,68 - 12,24 2,00 10,26   43,32 

 

Dreifnigreining sýndi að ekki var marktækur munur á milli hópa, F(1,28) = 3,81, p = 0,06, í mælingu 

á meðaltali af tíu hvíldarspennulotum á milli tíu endurtekinna hámarkssamdrátta og svarar það 

rannsóknarspurningu 2. Ekki er marktækur munur á víxlhrifum samkvæmt niðurstöðum á 

dreifnigreingu, F(9,252) = 1,04; p = 0,41, þ.e.a.s. ekki er marktækur munur á hópunum hvað varðar 

hækkun hvíldarspennu úr fyrstu hvíld eftir hámarkssamdrátt og þar til eftir tíu endurtekna 

hámarkssamdrætti sem svarar rannsóknarspurningu 3. 
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6 Umræður 

6.1 Meginniðurstöður 
Tilgangur rannsóknarinnar var að auka vitneskju um mögulegar afleiðingar legslímuflakks og leggja 

drög að nýjum meðferðarmöguleikum og aðkomu sjúkraþjálfara í meðferð hjá konum með sjúkdóminn. 

Markmið rannsóknarinnar var að bera saman hvíldarspennu grindarbotnsvöðva kvenna með 

legslímuflakk og kvenna sem ekki hafa sjúkdóminn. Borin voru saman gildi grunnhvíldarspennu, 

skoðað var hvort munur sé á milli hvíldarspennu eftir lotu af endurteknum hámarkssamdráttum til að 

sjá hvort samdrættir hafi áhrif á slökun og hvort hvíldarspenna hækki meira hjá konum með 

legslímuflakk eftir lotu af endurteknum hámarkssamdráttum. Niðurstöður leiddu í ljós að þótt munurinn 

á meðaltölum grunnmælinga mældist hærri, þá náði hann ekki að vera marktækur. Þegar horft var á 

slökunarfasa milli endurtekinna hámarkssamdrátta var niðurstaðan sú sama, hvort sem horft var á 

mun á hvíldarspennu hópanna eða mun á hækkun á hvíldarspennu milli hópa. 

Sá munur sem fæst fram í þessari rannsókn, sem þó er ekki marktækur, getur verið eitt dæmi um 

breytingar í stoðkerfi af völdum sjúkdómsins og má því leiða líkum að því að grindarbotnsvöðvarnir 

starfi ekki eðlilega hjá konum með legslímuflakk en Bispo o.fl. (2016) hafa sýnt fram á auknar líkur á 

því að grindarbotnsvöðvar kvenna með sjúkdóminn séu of spenntir. Ef grindarbotnsvöðvar eru stöðugt 

spenntir getur það valdið vítahring verkja og vöðvaspennu (Borg-Stein og Simons, 2002; Yap, 2007). 

Aukin vöðvaspenna getur valdið skertri samdráttarhæfni og styttingu í vöðvum, stuttir 

grindarbotnsvöðvar eiga erfitt með viljastýrða slökun (Morrison, 2015, bls. 91) og þannig má færa rök 

fyrir af hverju rannsókn þessi beindist að hvíldarspennu grindarbotnsvöðva hjá konum með 

legslímuflakk. Hækkuð hvíldarspenna í grindarbotnsvöðvum hefur fundist hjá konum með 

verkjasjúkdóma í grindarholi (Reissing o.fl., 2005; Morin o.fl., 2017) en vangaveltur eru um hvað valdi 

þessari hækkuðu spennu, hvort það sé ójafnvægi í vöðvastjórn, verkir, veikir vöðvar (Morin o.fl., 2017) 

eða jafnvel andleg vanlíðan. Sjúkraþjálfun getur nýst sem meðferðarúrræði hjá konum sem glíma við 

verkjasjúkdóma í grindarholi en Gentilcore-Saulnier o.fl. (2010) hafa sýnt fram á að slökun, lífræn 

endurgjöf og aðrar aðferðir nýtast við að draga úr spennu í grindarbotnsvöðvum sem minnkar verki og 

dregur úr einkennum. Þannig getur meðferð sjúkraþjálfara rofið vítahring verkja og vöðvaspennu og 

gagnast þessum konum.  

Ef litið er á niðurstöður mælinga í heild sinni má sjá að hvíldarspenna hjá bæði rannsóknarhópi og 

viðmiðunarhópi hækki þegar líður á endurtekna hámarkssamdrætti og ná báðir hópar í raun aldrei 

þeirri hvíldarspennu sem mæld var í fyrstu hvíldarspennulotu eftir fyrsta hámarkssamdrátt. Velta má 

vöngum yfir því hvort fyrirmæli hafi verið nógu skýr, hvort þátttakendur hafi lagt of mikla áherslu á 

spennuhlutann og náðu því ekki góðri slökun á milli, eða hreinlega hvort þátttakendum hafi þótt 

aðstæður við mælingar óþægilegar og átt því erfiðara með að ná fram góðri slökun í 

grindarbotnsvöðvum. Einnig getur þvagmagn í þvagblöðru haft áhrif á starfsemi grindarbotnsvöðva, 

þ.e. ef þvag er í þvagblöðru getur spenna mælst hærri í grindarbotnsvöðvum (McLean o.fl., 2016). Því 

hefði mátt biðja alla þátttakendur um að tæma þvagblöðru áður en mælingar hófust.  
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6.2 Þátttakendur 
Þegar horft er á bakgrunnsupplýsingar þátttakenda eru hóparnir einsleitir hvað varðar aldur, þyngd, 

hæð og LÞS. Þegar svör úr spurningalistanum eru skoðuð út frá fjölda og hlutföllum virðast konur í 

viðmiðunarhópnum líkamlega virkari borið saman við rannsóknarhópinn þegar horft er til atvinnu og 

hreyfingu í frítíma. Einnig kom í ljós að fleiri konur í rannsóknarhópi segjast almennt finna fyrir 

stoðkerfisverkjum, en það er hópurinn sem greindur er með verkjasjúkdóm. Taka þarf tillit til þess að 

þetta er huglægt mat þátttakanda og því samanburður erfiður. Velta mætti fyrir sér hvort 

hreyfingarleysið valdi auknum verkjum eða hvort verkir séu ástæða minni líkamlegri virkni. Af þeim 

konum sem voru í rannsóknarhópi höfðu einungis tvær farið í sjúkraþjálfun vegna legslímuflakks. 

Þessar upplýsingar staðfesta enn frekar mikilvægi aukinnar vitundarvakningar um 

meðferðarmöguleika hjá konum með legslímuflakk. 

6.3 Styrkleikar rannsóknar 
Rannsóknin var einblind, ávallt var sama verklag viðhaft við framkvæmd mælinga og öll fyrirmæli voru 

stöðluð. Mælingatímabil var stutt og því auðvelt að halda uppsettu fyrirkomulagi hvað varðar stöðlun 

og framkvæmd. Leitað var að staðfestri ICD-10 greiningu á legslímuflakki í SÖGUkerfi Landspítalans 

hjá konum í rannsóknarhópi. Rannsakendur voru með góða yfirsýn á rannsókninni frá upphafi, 

skipulag var gott og efni rannsóknar getur nýst í stærri rannsókn.  

6.4 Takmarkanir rannsóknar 
Fjöldi þátttakenda var lítill, notað var þægindaúrtak og því ekki hægt að yfirfæra niðurstöður á almennt 

þýði. Mælitækið sem notað var við þrýstingsmælingar hefur ekki verið áreiðanleikaprófað en búið er að 

áreiðanleikaprófa sambærileg mælitæki. Í spurningarlista var spurt um líkamlega virkni í starfi og 

frítíma þrjá mánuði aftur í tímann. Þar sem mælingar fóru fram í byrjun janúar var jólamánuðurinn inni í 

tímabilinu sem spurt var um og gæti það hugsanlega gefið ranga mynd af líkamlegri virkni 

þátttakanda. Ekki var spurt um verkjaástand á þeirri stundu sem mælingar fóru fram og má því velta 

fyrir sér hvort það hafi áhrif á útkomu mælinga.  

6.5 Framtíðar rannsóknir 
Rannsókn þessi er sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi, hún er góður grunnur fyrir stærri og viðameiri 

rannsókn og gefur ákveðna vísbendingu um mun á hvíldarspennu milli hópanna. Til að fá úr því skorið 

þarf að fá fleiri þátttakendur og ná þannig upp nægilegu tölfræðilegu afli í rannsókninni. Mikilvægt er fá 

svar við rannsóknarspurningum til að auka vitneskju sjúkraþjálfara um konur með legslímuflakk. Til að 

hafa gagnreynda þekkingu á bak við meðferðarúrræði við stoðkerfiseinkennum af völdum sjúkdómsins 

þarf á fleiri rannsóknum að halda til að vinna á rót vandans hvað varðar einkenni og afleiðingar 

legslímuflakks. 

Almenn gildi hvíldarspennu grindarbotnsvöðva hafa ekki verið rannsökuð að vitneskju 

rannsakenda. Í þessari rannsókn var því ekki hægt að miða við stærri hóp, einungis var hægt að bera 

gildin saman milli hópanna tveggja. Að mæla almenn gildi hvíldarspennu er efni í nýja rannsókn sem 

myndi auka vitneskju á þessu sviði.   
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7 Ályktun 
Legslímuflakk er sjúkdómur sem hefur víðtæk áhrif á þær konur sem hafa sjúkdóminn. Ýmsar 

kenningar hafa verið settar fram um legslímuflakk og ýmis meðferðarúrræði eru í boði. Meðferðin 

byggir að miklu leyti á einkennameðferð og því er mikilvægt að sérþekking sjúkraþjálfara á 

stoðkerfisvandamálum nýtist. Mikilvægt er að sjúkraþjálfarar komi að því teymi sem vinnur að meðferð 

kvenna með sjúkdóminn.  

Fyrri rannsóknir hafa gefið vísbendingar um að það sé hækkuð hvíldarspenna í 

grindarbotnsvöðvum sem valdi verkjum og því er vert að athuga hvort þessi hópur hafi hækkaða 

hvíldarspennu vegna þeirra verkja sem þær upplifa. Þörf er á að afla þeirra upplýsinga sem 

nauðsynlegar eru til að hægt sé að finna orsakasamband verkja við hækkaða hvíldarspennu. 

Vegna einkenna, meðal annars breytinga sem verða í stoðkerfi, hefur sjúkdómurinn mikil áhrif á 

daglegt líf og lífsgæði þessara kvenna. Mikilvægt er að horfa heildrænt á einstaklinginn og samþætta 

læknisfræðilegt og félagslegt sjónarhorn til að ná sem bestum árangri við meðferð á einkennum þessa 

ágenga sjúkdóms. 

Niðurstöður þessarar forrannsóknar byggja á litlu tölfræðilegu afli en gefa vísbendingar fyrir frekari 

rannsóknir á þessu sviði. Gagnreynd þekking er sjúkraþjálfurum nauðsynleg til að vinna á rót vandans 

hvað varðar einkenni og afleiðingar legslímuflakks. Fræðileg umfjöllun um sjúkdóminn var ítarleg og 

þannig er tilgangi rannsóknarinnar náð hvað varðar fræðslu til sjúkraþjálfara, annars 

heilbrigðisstarfsfólks og almennings svo konur með legslímuflakk mæti meiri skilningi í samfélaginu.  
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Viðauki I – Tíðahringur kvenna og starfsemi hormóna 

Viðauki I er byggður á Human physiology eftir Dee Unglaub Silverthorn, kennslubók í lífeðlisfræði og 

er gerður til að auka skilning á hormónastarfsemi kvenna og virkni hormónalyfja sem notuð eru í 

meðferð við legslímuflakki.  

Legslímuflakk er estrógenháður sjúkdómur (Bloski og Pierson, 2008), en estrógen er kvenhormón 

sem er framleitt í kynkirtlum kvenna, eggjastokkunum. Framleiðslu estrógens er stjórnað af 

taugahormónum í undirstúku í heila sem stjórnar allri seytingu hormóna frá fremri heiladingli. Hormón 

berast með blóði og hafa ýmis hlutverk í langvarandi ferlum í líkamanum (Silverthorn o.fl., 2013, 

bls.850-890).  

Fremri heiladingull framleiðir meðal annars stýrihormón kynkirtla (e. gonadotropin) sem flyst með 

blóðæðum til kynfæra. Viðskeytið –tropin bendir til þess að hormónið stjórnar seytingu annara 

hormóna, orðið er dregið úr grísku og merkir “að næra”. Má því segja að gonadotropin næri kynkirtla 

(e. gonads). Stýrihormón kynkirtla hefur áhrif á kynkirtla sem mynda androgen (karlhormón), estrógen 

og prógeseron (kvenhormón) (Silverthorn o.fl., 2013, bls.206-236). 

Framleiðsla heiladinguls á stýrihormóni kynkirtla fer ekki sjálfkrafa af stað heldur þarf leysihormón 

kynstýrihormóna (e. gonadotropin releasing hormone/GnRH) að losna frá undirstúku en það hefur 

áhrif á losun stýrihormóns kynkirtla í fremri heiladingli (Silverthorn o.fl., 2013, bls.206-236). 

Hormónastjórnun tíðahrings er flókið fyrirbæri og eru leysihormón kynstýrihormóna, stýrihormón 

kynkirtla, estrógen og prógesteron hluti af aðalhormónun þessa ferlis. Oft er tíðarhring skipt upp í þrjá 

hluta; eggbússkeið, egglos og gulbússkeið. Fyrir upphaf tíðahrings losnar leysihormón 

kynstýrihormóna úr undirstúku og veldur seytingu á stýrihormóni kynkirtla úr heiladingli. Eggbú fara að 

þroskast og styrkur estrógens eykst en það er ríkjandi hormón á þessu stigi tíðahrings. Legslíma vex 

og æxlast og stýrihormón kynkirtla kemur af stað egglosi. Við þroskun gulbús verður prógesterón 

ríkjandi en estrógen er ennþá til staðar. Prógesterón viðheldur legslímunni svo legið geti tekið á móti 

frjóvguðu eggi. Ef egg er ekki frjóvgað eða nær ekki að festa sig í legslímunni minnkar styrkur 

stýrihormóns kynkirtla, gulbúið hrörnar og legslíman losnar út í formi tíðablæðinga (Silverthorn o.fl., 

2013, bls.850-890).  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1 Hormónastarfsemi tíðarhrings 
 

 

Leysihormón	  
kynstýrihormóna	  

losnar	  frá	  
undirstúku	  

Seytun	  
stýrihormóna	  

kynkirtla	  frá	  fremri	  
hluta	  heiladinguls	  

Estrógen	  framleiðsla	  
í	  eggjastokkum	  
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Viðauki II – Líffærafræði 

Viðauki II er byggður á líffærafræðibókinni Greys anatomy for students og er tilgangur hans að dýpka 

skilning á líffærafræði grindarhols og grindarbotnsvöðva. 

Tilgangur grindarbotnsins er að styðja við líffæri grindarhols. Grindarbotninn er sjálfstætt kerfi sem 

er samblanda af þverrákóttum vöðvum, sléttum vöðvum og bandvef (Chermansky og Moalli, 2016). 

Hann er myndaður af grindarþindinni (e. pelvic diaphragm), spangarhimnunni (e. perineal membrane) 

og djúplægum spangarpoka (e. deep perineal pouch). Lögun grindarþindar er eins og skál og 

samanstendur af grindarbotnsvöðvunum sem eru rófubeinsvöðvar (e. cocygeus muscles) og lyftivöðvi 

bakraufar (e. levator ani). Grindarbotnsvöðvarnir festast á sívalningslaga mjaðmagrindarveggina á 

hvorri hlið, milli stærra grindaropsins (e. great sciatic foramen) og minna grindaropsins (e. lesser 

sciatic foramen). Stærra grindaropið er staðsett fyrir ofan grindarbotninn og minna grindaropið er 

staðsett fyrir neðan grindarbotninn (Drake o.fl., 2005, bls. 406-509).  

Lyftivöðvi bakraufar er þverrákóttur vöðvi og samanstendur af þremur vöðvum; klyfta – og 

rófuvöðva (e. pubococcygeus muscle), klyfta- og endaþarmsvöðva (e. puborectalis muscle) og 

mjaðmar- og rófuvöðva (e. iliococcygeus muscle). Hluverk vöðvanna er að styðja við líffæri 

grindarholsins, að viðhalda horni milli endaþarms og endaþarmsopsins ásamt því að styrkja ytri 

hringvöðva endaþarms. Þeir virka einnig sem hringvöðvi fyrir leggöngin. Rófubeinsvöðvarnir eru tveir, 

einn á hvorri hlið. Þeir mynda þríhyrningslaga form sem liggur yfir liðböndum spjaldhryggjar (e. 

sacrospinatus ligaments). Saman loka þeir aftari hluta grindarþindarinnnar, styðja við líffæri 

grindarholsins og draga rófubeinið fram eftir hægðalosun (Drake o.fl., 2005, bls. 406-509).  
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Viðauki III – Leyfi frá Vísindasiðanefnd 
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Viðauki IV – Auglýsing rannsóknar 

 

Auglýsing fyrir rannsóknarhóp:   

 

Hvíldarspenna í grindarbotnsvöðvum hjá konum með legslímuflakk 

Viltu taka þátt í rannsókn? 

Ertu með legslímuflakk (endometriosis) og á aldrinum 18-50 ára? 

 

Markmið rannsóknarinnar er að athuga hvíldarspennu grindarbotnsvöðva hjá konum með 

legslímuflakk en rannsóknartilgátan er sú að hún sé hærri en hjá öðrum konum með aukna verki sem 

afleiðingu. 

Þú mátt ekki vera þunguð eða með sjúkdóma í lungum og taugakerfi 

Þú þarft að mæta einu sinni á Landspítala við Hringbraut, svara nokkrum spurningum um eigið 

heilsufar og láta mæla hjá þér spennu í grindarbotnsvöðvum. 

Nánari upplýsingar og skráning hjá Halldóru Eyjólfsdóttur, sérfræðingi í meðgöngu- og 

fæðingarsjúkraþjálfun og ábyrgðarmanni rannsóknarinnar, netfang:, halldey@landspitali.is, gsm: 

8253562 

  

Auglýsing fyrir viðmiðunarhóp: 

  

Hvíldarspenna í grindarbotnsvöðvum hjá konum með legslímuflakk 

Viltu taka þátt í rannsókn? 

Ertu á aldrinum 18-50 ára? 

 

Markmið rannsóknarinnar er að athuga hvíldarspennu grindarbotnsvöðva hjá konum með 

legslímuflakk samanborið við þær sem hafa ekki sjúkdóminn en rannsóknartilgátan er sú að hún sé 

hærri en hjá öðrum konum með aukna verki sem afleiðingu. 

Þú mátt ekki vera þunguð eða með sjúkdóma í lungum og taugakerfi og ekki verið greind með 

legslímuflakk (endometriosis). 

Þú þarft að mæta einu sinni á Landspítala við Hringbraut, svara nokkrum spurningum um eigið 

heilsufar og láta mæla hjá þér spennu í grindarbotnsvöðvum. 

Nánari upplýsingar og skráning hjá Halldóru Eyjólfsdóttur, sérfræðingi í meðgöngu- og 

fæðingarsjúkraþjálfun og ábyrgðarmanni rannsóknarinnar, netfang:, halldey@landspitali.is, gsm: 

8253562 
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Viðauki V – Kynningarbréf um þátttöku í vísindarannsókn 

 

 
 

Kynningarbréf fyrir rannsóknina 
„ Hvíldarspenna í grindarbotnsvöðvum hjá konum með legslímuflakk.“ 

 
Kæri tilvonandi þátttakandi 
Með bréfinu viljum við kynna fyrir þér rannsókn þessa og fara þess á leit við þig að þú verðir þátttakandi í henni.   

Ábyrgðamaður rannsóknarinnar:    Aðrir rannsakendur eru 
Halldóra Eyjólfsdóttir, rannsóknasjúkraþjálfari   Þórarinn Sveinsson prófessor, HÍ 
Sérfræðingur í meðgöngu- og fæðingarsjúkraþj.               Fanney Elsa Hólmgeirsdóttir nemi í sjúkraþj.  
Sjúkraþjálfun Landspítali, Hringbraut   Elísabet Þórunn Guðnadóttir nemi í sjúkraþj.  

Sólveig Steinunn Pálsdóttir nemi í sjúkraþj. 
       Læknadeild Háskóla Íslands 
   

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort tengsl séu milli legslímuflakks (endometriosis) og hvíldarspennu í 
grindarbotnsvöðvum. 

Þátttakendur mæta einu sinni á deild 14D Endurhæfingardeild, Landspítala við Hringbraut. Þeir svara nokkrum 
spurningum um heilsufar og hæð og þyngd verður mæld og skráð. Þeir leggjast síðan á bekk. Sérfræðingur í 
meðgöngu- og fæðingarsjúkraþjálfun þreifar því næst grindarbotnsvöðva í gegnum leggöng og leiðbeinir 
þátttakanda við að draga saman (spenna) grindarbotnsvöðva og halda spennunni í nokkrar sek og síðan að slaka 
á. Þegar búið er að staðfesta réttan samdrátt í vöðvunum er kóni settur í leggöng. Kóninn nemur rafvirkni í 
grindarbotnsvöðvum og er tengdur við tæki og skjá sem sýnir niðurstöður mælinganna. Heimsóknin á Landspítala 
Hringbraut tekur um hálfa klukkustund. Nemar í sjþj. sjá síðan um mælinguna en ábyrgðarmaður rannsóknarinnar 
verður til aðstoðar við mælingar. 

Ávinningur af þátttöku í þessari rannsókn gæti orðrið auknar líkur á meðferð í sjúkraþjálfun sem dregur úr 
verkjum vegna legslímuflakks (endometriosis). Einnig fá þátttakendur vitneskju um starfsemi eigin 
grindarbotnsvöðva. Áhætta af þátttöku er engin.  

Með allar upplýsingar verður farið sem trúnaðarmál og fullri nafnleynd haldið. Leyfi Vísindasiðanefndar er 
fengið og rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í 
rannsókninni, verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum 
lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað 
hjá ábyrgðarmanni á meðan á rannsókn stendur og öllum gögnum verður eytt að rannsókn lokinni.   

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar nemendum og kennurum Námsbrautar í sjúkraþjálfun í Háskóla 
Íslands sem lokaverkefni til BSc prófs og verða niðurstöður ópersónugreinanlegar. 

Þér er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og þú getur hætt við þátttöku hvenær sem er, án útskýringa. 
Afstaða þín mun ekki hafa áhrif á þá heilbrigðisþjónustu sem þú færð á Landspítala.  

Ekki verður greitt fyrir þátttökuna og eini kostnaður þinn af henni yrði ferðir til og frá Landspítala. 

Hafir þú einhverjar frekari spurningar um rannsóknina nú eða síðar, vinsamlegast hafðu sambandi við Halldóru 
í síma 543-9310 eða 8253562 á netfangið halldey@landspitali.is  

 
Kær kveðja, 
með von um góðar undirtektir 

 
___________________________________   
Halldóra Eyjólfsdóttir, 
Sérfræðingur í meðgöngu- og fæðingarsjúkraþj. 
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Viðauki VI  – Spurningalisti 

Upplýsingar um þátttakendur 
 

 
Nafn: _______________________________________________ 
 
Hæð:___________________________ 
 
Þyngd: _________________________ 
 
BMI: ___________________________ 
 
 
Spurningalisti vegna rannsóknar 
 

1. Hver er fjöldi barna sem þú hefur fætt? 
⃞    0 
⃞    1  
⃞    2  
⃞    3 eða fleiri  
 

2. Hver er fjöldi fæðinga? 
⃞    0  
⃞    1 
⃞    2 
⃞    3 eða fleiri  
 

3. Voru einhver inngrip við fæðinguna/fæðingarnar?   
⃞    Hef ekki fætt barn 
⃞    Ekkert inngrip við fæðingu 
⃞    Keisari 
⃞    Sogklukka 
⃞    Töng 
⃞    Annað ______________ 

 
4. Hversu langt er liðið frá síðustu fæðingu? 

⃞    Hef ekki fætt barn 
⃞    Innan við einn mánuður 
⃞    1-3 mánuðir 
⃞    6-12 mánuðir 
⃞    1-5 ár 
⃞    5 ár eða meira 

5. Hefur þú farið í legnám eða aðrar aðgerðir í kviðar- eða grindarholi? 
⃞    Já 
⃞    Nei 
 

6. Þessi spurning á einungis við um viðmiðunarhóp 
Hefur þú sjúkdóm í kviðar- eða grindarholi? 
⃞    Já, hvaða sjúkdóm: ______________________________________ 
⃞    Nei 
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7. Þessi spurning á einungis við um rannsóknarhóp 

Hefur þú sjúkdóm í kviðar- eða grindarholi, annan en endómetríósu? 
⃞    Já, hvaða sjúkdóm: ______________________________________ 
⃞    Nei 
 

8. Þessi spurning á einungis við um rannsóknarhóp 
Hefur þú verið í sjúkraþjálfun vegna endómetríósu? 
⃞    Já, á síðastliðnu ári 
⃞    Já, fyrir meira en ári síðan 
⃞    Nei 
 

9. Hefur þú stoðkerfisverki? 
⃞    Já, hvar:  ___________________________________________ 
⃞    Nei 
 

10. Notar þú getnaðarvörn? 
⃞    Nei 
⃞    Já 

 
11. Ekki svara þessari spurningu ef þú svaraðir spurningu nr.10 neitandi.  

Hvernig getnaðarvörn notar þú? 
⃞    P-pilluna  
⃞    Stafinn  
⃞    Sprautuna 
⃞    Hormónalykkjuna 
⃞    Koparlykkjuna 
⃞    Hringinn 
⃞    Annað _________________________ 

 
12. Tekur þú hormónalyf, annað en getnaðarvörn? 

⃞    Já  
⃞    Nei 
 

13. Tekur þú önnur lyf að staðaldri? 
⃞    Nei  
⃞    Já, hvaða lyf: ______________________________________ 

 
14. Hver af eftirfarandi lýsingum passar best þinni atvinnu eða þínum skólatíma? 

[Ekki taka með ferðir til og frá vinnu eða skóla] 
⃞      Að mestu leyti kyrrsetuvinna eins og skrifstofuvinna [Viðbótardæmi er gjaldkeri í búð eða í 

banka, og létt líkamleg vinna] 
⃞      Vinna, sem krefst mikillar göngu eins og starf grunnskólakennara [Viðbótardæmi er 

aðstoðarmenneskja í verslun, létt iðnaðarvinna] 
⃞      Vinna sem krefst mikillar göngu og lyftinga eins og starf sjúkraliða [Viðbótardæmi er erfið 

iðnaðarmannavinna] 
⃞      Erfið líkamleg vinna eins og erfið byggingavinna [Viðbótardæmi er erfið vinna til sveita, 

erfið skógrækt] 
⃞      Ég er ekki í atvinnu eða skóla 
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Spurningar um líkamlega virkni síðustu 3 mánuði 
 

15. Hversu mikil var líkamlega hreyfingin þín í frítíma þínum og við virkan ferðamáta [t.d. til og 
frá vinnu eða skóla; taktu með líkamlega hreyfingu við allar útréttingar]? Taktu með alla 
hreyfingu þar sem líkamleg áreynsla var í meðallagi eða erfiðari, það er, þú átt að telja með 
bæði miðlungs og erfiða hreyfingu. Þess háttar hreyfing eykur hjartslátt og öndun. Dæmi 
eru rösk ganga, skokk og erfið garðvinna. [Viðbótardæmi er stafganga, erfið garðvinna, 
hjólreiðar og golf]. 
⃞     Á hverjum degi 

 ⃞     Annan hvern dag 
⃞     2-3 daga í viku 
⃞     1 dag í viku 
⃞     2-3 daga í mánuði 
⃞     Einn dag í mánuði 
⃞     Minna en einn dag í mánuði 

 
16. Hversu mikið af þeirri hreyfingu sem þú gafst upp í síðustu spurningu var erfið? Þess háttar 

hreyfing orsakar töluverða aukningu á hjartslætti og svita, og hraðari öndun sem gerir fólki 
erfitt að tala. Dæmi eru hlaup og spila fótbolta [Viðbótardæmi eru hraðar hjólreiðar, badminton 
eða tennis og skíðaganga]. 
⃞     Á hverjum degi 

 ⃞     Annan hvern dag 
 ⃞     2-3 daga í viku 
 ⃞     1 dag í viku 
 ⃞     2-3 daga í mánuði 
 ⃞     Einn dag í mánuði 
 ⃞     Minna en einn dag í mánuði 
 

17. Flokkun á hreyfingu í frítíma. Veldu eina af eftirfarandi lýsingum sem passar best athöfnum 
þínum í frítíma síðustu 3 mánuði. 
⃞     Lestur, sjónvarpsáhorf eða önnur kyrrseta 
⃞     Ganga, hjólreiðar eða önnur tegund af léttri áreynslu í að minnsta kosti fjórar klukkustundir 

síðustu sjö daga. Teldu með göngu eða hjólreiðar til og frá vinnu, sunnudagsgöngu og 
þess háttar. 

⃞     Regluleg þátttaka í íþróttum í tómstundum, erfið garðyrkja og þess háttar. 
⃞     Regluleg þátttaka í erfiðri þjálfun eða íþróttkeppni. 
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Viðauki VII – Upplýst samþykki 

 

 

 
 

Samþykki fyrir þátttöku í vísindarannsókninni   
 “ Hvíldarspenna grindarbotnsvöðva hjá konum með legslímuflakk“ 

 

 

   

 

Mér hefur verið kynnt eðli og umfang þessarar vísindarannsóknar og ég er samþykk þátttöku. 

 

Ég geri mér grein fyrir að mér er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og að 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. 

  

 

Dagsetning, 

 

_____________________________       _____________________________ 

Undirskrift þátttakanda    Undirskrift ábyrgðarmanns 

Kt. __________________   Kt. __________________ 

 

 

 

 

 

 

 


