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Ágrip
Guðný Þóra Guðnadóttir og Klara Einarsdóttir. Tengsl vanstarfsemi grindarbotnsvöðva,
kviðvöðva og óstarfrænnar öndunar: Tilfellarannsókn. Leiðbeinendur Halldóra Eyjólfsdóttir og
Þórarinn Sveinsson. BS ritgerð í sjúkraþjálfun, Háskóli Íslands, 2017.
Fræðilegur bakgrunnur: Við eðlilega öndun verður samstillt hreyfing á

brjóstkassa ásamt kvið.

Óstarfræn öndun verður þegar æskilegar öndunarhreyfingar raskast. Magálsvöðvagliðnun verður þegar
bilið á milli kviðvöðvanna eykst og getur það haft áhrif á bæði líkamsstöðu og vöðvastjórnun. Samband
er á milli virkni kviðvöðva og grindarbotnsvöðva og hefur vanstarfsemi í grindarbotnsvöðvum áhrif á
vöðvavinnu kviðvöðva og öfugt. Áreynsluþvagleki verður vegna vanstarfsemi í grindarbotnsvöðvum og
kemur fram við líkamlegt álag. Vanstarfsemi í grindarbotnsvöðvum getur haft víðtæk áhrif á líf
einstaklings, bæði líkamlega og félagslega.
Markmið: Markmið þessa lokaverkefnis í sjúkraþjálfun var að lýsa einkennum, skoðun, meðferð og
árangri meðferðar hjá söngkonu sem leitaði til sjúkraþjálfara vegna erfiðleika með öndun við söng og
mæði við hlaup. Jafnframt var markmiðið að tengja niðurstöður meðferðar við staðfestar rannsóknir á
sviðinu og fjalla um hvernig þær útskýra einkenni hennar.
Efni og aðferðir: Einstaklingurinn var fjölbyrja á fertugsaldri sem leitaði til sjúkraþjálfara árið 2012 vegna
mæði við söng og hlaup, og áreynsluþvagleka. Mælingar voru gerðar á öndunarhreyfingum og
öndunarmynstri með ÖHM Andra, spírómetríu og Voldyne. Styrkur grindarbotnsvöðva var mældur með
Myomed 932.
Niðurstöður: Einstaklingurinn var með óeðlilegar öndunarhreyfingar ásamt því að vera með
magálsvöðvagliðnun, vanvirkni í grindarbotnsvöðva og áreynsluþvagleka. Með inngripi sjúkraþjálfara
náði einstaklingurinn að leiðrétta öndunarhreyfingar og öndunarmynstur sitt, styrkja kvið- og
grindarbotnsvöðva. Á fjórum vikum náði einstaklingurinn að breyta öndun sinni úr hárifja öndun í
þindaröndun. Í kjölfarið minnkaði mæði og úthald jókst.
Ályktun: Mikilvægt er að horfa á einstaklinginn í heild sinni en ekki einblína aðeins á eitt vandamál
hans. Óstarfræna öndunin sem hafði verið til staðar hjá einstaklingnum í áratug gæti hafa verið afleiðing
af veikum grindarbotns- og kviðvöðvum.
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Abstract
Guðný Þóra Guðnadóttir og Klara Einarsdóttir. The relationship between pelvic floor muscles,
abdominal muscles and dysfunctional breathing: A case study. Supervisors Halldóra
Eyjólfsdóttir og Þórarinn Sveinsson. Thesis for a BS degree in Physical Therapy, University of
Iceland, 2017.
Introduction: Breathing is a coordinated movement of the upper and lower chest and the abdomen.
Dysfunctional breathing happens when this coordinated movement is disturbed. When the space
between the abdominal muscles is increased it is called Diastasis Recti Abdominis (DRA). DRA can
affect muscle control and posture. Abdominal muscles are under the influence of pelvic floor muslces,
if there is a dysfunction in one of the two it can affect the other. Stress urinary incontinence occurs when
there is a dysfunction in pelvic floor muscles and arises from physical activity. This dysfunction can affect
the quality of life for the indivitual both physically and socially.
Aim: The aim of this thesis was to describe the symptoms, diagnosis, treatment and results of treatment
for an individual which are both a singer and a runner. The individual sought physical therapy because
she had trouble breathing during singing and dyspnea when she ran. Furthermore, to link the treatment
results with known results from other researches and use common knowledge to describe her
symptoms.
Methods: Multiparous woman in her forties that sought after physical therapy in the year 2012. She had
shortness of breath during singing and running. The equipment that was used during the research; Andri,
spirometer, Voldyne and Myomed 932.
Results: The individual had an irregular breathing pattern, DRA and stress urinary incontinence. With
physical therapy the individual corrected her breathing pattern and movements. Also, abdominal and
pelvic floor muscle strength increased. On a four-week period the individual changed her breathing from
a high-costal breathing to diaphragmatic breathing. Resultantly dyspnea decreased and her endurance
increased.
Conclusion: It is important to look at the individual as a whole and not to focus only on one problem.
The dysfunctional breathing that the individual had had for a decade could have been the consequence
of weakened pelvic floor- and abdominal muscles.
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Þakkir
Við viljum þakka eftirtöldum aðilum fyrir aðstoð við gerð þessarar lokaritgerðar til B.Sc.-gráðu við
námsbraut í sjúkraþjálfun á heilbrigðisvísindasviði Háskóli Íslands:
Halldóru Eyjólfsdóttur fyrir góða leiðsögn
Þórarni Sveinssyni fyrir góða leiðsögn og aðstoð með tölfræðiúrvinnslu
Heiði Önnu Helgadóttur og Lindu Björk Markúsardóttur fyrir yfirlestur
Þátttakanda í rannsókninni fyrir að gefa dýrmætan tíma sinn
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Áreynsluþvagleki = Stress urinary incontinence
Bakslagskraftar = Recoil forces
Beini kviðvöðvi = m. rectus abdominis
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Handfang pumpu = Pump handle
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Hliðlæg þensla rifbeina = Lateral costal expansion
Hreyfiferill = Range
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Kviðarþvervöðvi = m. transversus abdominis
Léttivöðvi = m. scalene
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Lungnaþrýstingur = Transpulmonary pressure
Magálsvöðvagliðnun = Diastasis recti abdominis
Margklofavöðvi = m. multifidus
Mjóbaksfetta = Lumar lordosis
Neðanraddglufuhol = Subglottis
Ofanklyftarskurður = Suprapubic incision
Oföndunarheilkenni = Hyperventilation syndrome
Óstarfræn öndun = Dysfunctional breathing
Óvirk útöndun = Passive expiration
Ríkjandi brjóstholsöndun = Thoracic dominant breathing
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Samstilltur samdráttur = Co-contraction
Seinkun = Delay
Spírómetría = Spirometer
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Sýndarmeðferð = Placebo
Svuntuaðgerð = Abdominoplasty
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1 Inngangur
Kveikjan að rannsókninni var áhugi höfunda á vanstarfsemi grindarbotnsvöðva, hvaða áhrif vöðvarnir
hefðu á nærliggjandi vöðva og líkamann sem heild. Höfundar höfðu fengið að kynnast vanstarfsemi
grindarbotnsvöðva í gegnum klínískt nám við námsbraut skólans og kviknaði sá áhugi einnig snemma í
náminu. Höfundar fengu ábendingu frá starfandi sjúkraþjálfara á Landspítala um einstakling sem leitaði
til sjúkraþjálfara árið 2012. Niðurstöður mælinga voru til taks og hentaði ástand einstaklingsins vel til
umfjöllunar. Einstaklingurinn æfði söng, var langhlaupari og fann ávallt fyrir erfiðleikum við öndun eða
mæði. Einkenni einstaklings voru úthalds- og þolleysi við söng og hlaup. Framkvæmdar voru mælingar
á öndunarhreyfingum og öndunarmynstri. Niðurstöður mælinga leiddu af sér frekari mælingar í tengslum
við grindarbotn og kviðvöðva. Niðurstöður mælinganna sýndu fram á óeðlilegar öndunarhreyfingar,
magálsvöðvagliðnun, vanstarfsemi í grindarbotnsvöðvum.
Öndunarmynstur er einstaklingsbundið og fer eftir andrýmd (e. tidal volume), öndunartíðni, og
tegund öndunar sem hver einstaklingur andar hverju sinni. Öndunarmynstur í tali og söng er frábrugðið
því mynstri sem á sér stað í hvíldaröndun. Beytingar verða á öndunarhreyfingum í brjóstkassa og kvið
en það er svar við auknum kröfum um loftflæði sem verða við að fara úr hvíldaröndun í tal og söng. Virk
stjórnun klassískra söngvara á öndunarmynstri getur haft áhrif á raddbeitingu þeirra og er talið
nauðsynlegt í þjálfun þeirra (Prisk o.fl., 2002; Thorpe o.fl., 2001 og Watson og Hixon, 1985). Óstarfræn
öndun (e. dysfunctional breathing) er samheiti yfir mismunandi öndurnartruflanir sem valda röskun á
mynstrum öndunarheyfinga hjá einstaklingum. Þessi óeðlilegu mynstur öndunarheyfinga koma oft fram
sem viðbrögð líkamans við álagi af sálrænum toga eða vegna meinafræðilegs uppruna (Folgering, 1999;
Morgan, 2002). Helsta einkenni óstarfrænnar öndunar er mæði sem tengist hvorki sjúkdómum né
líffræðilegum orsökum hennar með beinum hætti (Hornsveld og Garssen, 1996).
Magálsvöðvagliðnun (e. diastasis rectus abdominis, DRA) er þegar bilið á milli kviðvöðvanna
(e. inter-recti abdominal muscle distance) eykst á og eftir meðgöngu, vegna teygju og þynningu á hvítu
línu (e.linea alba) (Hsia og Jones, 2000). Ef bilið er meira en 2,7 cm við nafla þá er það kallað DRA
(Sperstad o.fl., 2016). Þvagleki er einkenni sem fylgir vanstarfsemi í þvagblöðru og grindarbotni og
verður vegna skorts á samhæfingu milli þvagrásar og taugakerfis (Wei og DeLancey, 2004). Algengast
er að þvagleki komi fram við miðjan aldur en hann getur komið fram á hvaða aldursskeiði sem er (Nice,
2013). Þvagleki er stórt vandamál og hefur m.a. félagsleg og fjárhagsleg áhrif á einstaklinginn. Mikilægt
er að finna orsakir þvaglekans og hvort hann sé afleiðing af kvilla í þvagblöðru, í vöðvum grindarbotns
eða í þvagrás.
Markmið þessa lokaverkefnis í sjúkraþjálfun var að lýsa einkennum, skoðun, meðferð og árangri
meðferðar hjá söngkonu sem leitaði til sjúkraþjálfara vegna erfiðleika með öndun við söng og mæði við
hlaup. Jafnframt að tengja árangur meðferðarinnar við staðfestar rannsóknir á sviðinu og fjalla um
hvernig þær útskýra einkenni hennar.
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Fræðilegur bakgrunnur

2.1 Öndun
Eðlileg öndun, eða þindaröndun (e. diaphragmatic breathing), er lágrifja öndun með engri sýnilegri
hreyfingu á efri hluta brjóstkassa. Við innöndun eykst rúmmál brjóstkassans þegar beinagrindarvöðvar
brjóstkassans og þindin dragast saman. Þegar þindin dregst saman missir hún hvelfingslaga útlit sitt og
spennist niður í átt að kvið. Hún verður flöt og rúmmál brjóstkassans eykst. Þegar ytri millirifjavöðvar og
léttivöðvar (m. scalene) dragast saman, þá toga þeir rifbeinin upp og út. Hreyfing rifbeinanna í innöndun
hefur verið líkt við handfang pumpu (e. pump handle) í fram- og afturhreyfingu frá hryggnum. Þegar
rifbeinin færast út til hliða (e. lateral) er því líkt við hreyfingu handfangs á fötu (e. bucket handle). Þegar
rúmmál brjóstkassa eykst þá minnkar þrýstingurinn og andrúmsloft flæðir inn í lungun.
Útöndun hefst þegar þindin slakar á og færist ofar vegna teygju sem myndast hefur í
teygjanlegum þáttum lungna og brjóstkassa (Talasz o.fl., 2010). Eðlileg útöndun er óvirk (e. passive
expiration) og krefst því ekki vöðvasamdráttar. Virk útöndun á sér stað þegar útöndun er viljastýrð og
krefst virkni innri millirifjavöðva og kviðvöðva. Þessir vöðvar eru kallaðir útöndunarvöðvar. Þegar innri
millirifjavöðvar og kviðvöðvar spennast þá toga þeir rifbeinin niður og inn á við í átt að hrygg. Við þetta
eykst þrýstingur í brjóstkassa og kviðarholi sem veldur útöndun og þá minnkar rúmmál brjóstkassans
Við þvingaða útöndun eða hósta dragast hliðlægir kviðvöðvar saman ásamt kviðvöðvum framanvert og
það veldur þrýstingi sem ýtir þindinni ofar í brjóstholið. Í þvingaðri útöndun þá gegna kviðvöðvarnir því
hlutverki að aðstoða við að gera útöndun hraðari og skilvirkari (Talasz o.fl., 2010).

2.1.1 Öndunarmynstur
Mynstur öndunarhreyfinga einstaklings við öndun, ákvarðast m.a. af ferli, tíðni, samhverfu, takti og
tegund öndunarhreyfinga. María Ragnarsdóttir og Ella Kolbrún Kristinsdóttir (2006) gerðu rannsókn til
að skoða öndunarhreyfingar og öndunarmynstur á 100 heilbrigðum einstaklingum. Úrtakið samanstóð
af 50 konum og 50 karlmönnum, án öndunarfærasjúkdóma og með enga sögu um reykingar.
Öndunarhreyfingar í hvíldaröndun og djúpri öndun voru mældar í 60 s til að ná nægum fjölda
öndunarhringja (e. breathing cycle) og reikna út öndunartíðni. Þátttakendur fengu fyrirmæli um að anda
eðlilega, eða djúpt og rólega. Öndunarmynstrin voru ákveðin út frá samhverfu (e. symmetry), gerð, takti,
tíðni og hreyfiferli (e. range) öndunarhreyfinganna. Eðlilegar öndunarhreyfingar reyndust vera blanda af
hreyfingum í kvið og neðri brjóstkassa. Öndunarhreyfingar voru taldar samhverfar milli hliða ef ekki var
marktækur munur á hreyfiferli öndunarhreyfinga, sem mældur var í millímetrum, milli hægri og vinstri
hliða á kvið og brjóstkassa. Niðurstöður rannsóknarinnarinnar voru að ekki var marktækur munur á
vinstri og hægri hlið öndunarhreyfinga og voru þær því samhverfar þegar litið var á úrtakið í heild. Einnig
voru breytingar sem verða með aldri á hreyfiferli öndunarhreyfinga í hvíldaröndun ekki marktækar en
úrtak var smátt og tölfræðiafl því lítið. Öndunarhreyfingar í djúpri öndun minnkuðu með aldri en samt
sem áður var munurinn ekki marktækur. Munur hreyfiferla í hvíldaröndun milli kvenna og karla var ekki
marktækur en í djúpri öndun voru konurnar með marktækt minni hreyfingu á kvið en karlar. Aðrar
niðurstöður úr rannsókn þeirra voru að innöndunartími er styttri en útöndunartími, bæði hjá körlum og
konum. Meðalöndunartíðni var 14 andardrættir á mínútu og eru þessar niðurstöður sambærilegar við
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aðrar heimildir á þessu sviði (María Ragnarsdóttir og Ella Kolbrún Kristinsdóttir, 2006; Hillegass og
Sadowsky, 2001; Pryor og Prasad, 2008).

2.1.2 Óstarfræn Öndun
Óstarfræn öndun er samheiti yfir mismunandi öndunartruflanir sem valda röskun á öndunarmynstri
einstaklinga. Þessi óeðlilegu öndunarmynstur koma oft fram sem líkamleg viðbrögð við sálrænu álagi
eða sjúkdóma en einnig geta þessi mynstur verið af meinafræðilegum uppruna (Folgering, 1999;
Morgan, 2002). Helsta einkenni óstarfrænnar öndunar er mæði sem tengist þó hvorki ákveðnum
sjúkdómi né líffræðilegum orsökum hans með beinum hætti (Hornsveld og Garssen, 1996).
Ekki er til nein formleg skilgreinig, né gullinn staðall (e. gold standard) til að greina eða lýsa
óstarfrænni öndun en samt sem áður leggja Boulding o.fl. (2016) til að henni verði skipt upp í eftirfarandi
fimm tegundir öndunarmynstra: a) oföndunarheilkenni (e. hyperventilation syndrome); b) djúp andvörp
(e. periodic deep sighing); c) ríkjandi brjóstkassaöndun/rifjaöndun (e. thoracic dominant breathing); d)
þvinguð kviðaröndun (e. forced abdominal expiration); og e) öndun með misræmi milli hreyfinga
brjóskassa og kviðar (e. thoraco-abdominal asynchrony).
Oföndunarheilkenni er mest rannsakaða tegundin af óstarfrænni öndun (Folgering, 1999). Við
greiningu er stuðst við Nijmegen spurningarlistann, þegar aðrir sjúkdómar hafa verið útilokaðir eða
meðhöndlaðir. Þetta öndunarmynstur getur verið erfitt að mismunagreina frá astma og kvíða (Meuret og
Ritz, 2010). Djúpum andvörpum er lýst með tíðum andvörpum og óreglulegu öndunarmynstri sem
skarast stundum við oföndunarheilkennið. Andrýmd er allt að þrisvar sinnum meiri í þessu
öndunarmynstri en í eðlilegu öndunarmynstri (Hagman o.fl., 2011). Ríkjandi brjóstkassa/rifjaöndun er
þegar öndun á sér stað ofarlega í brjóstkassa með skort á hliðlægri þenslu rifbeinanna (e. lateral costal
expansion). Þessi tegund öndunar er sjáanleg hjá sjúklingum með aukna öndunartíðni, t.d.hjarta- og
öndunarsjúkdóma eða hjá offitusjúklingum (Boulding o.fl., 2016). Öndunarmynstrið sem minnst hefur
verið rannsakað er þvinguð kviðaröndun, en það er mjög sýnilegt hjá sjúklingum með langvinna
lungnateppu. Við útöndun í þvingaðri kviðaröndun hafa einstaklingar mikla kviðvöðvavinnu sem
mögulega er aðlögun að sjúkdómsástandi þeirra, langvinnri lungnateppu (Myrrha o.fl., 2013). Þegar
hreyfingar í brjóstkassa og kvið eru ekki samstilltar og það er seinkun (e. delay) á milli brjóstkassa og
vöðvasamdráttar kviðvöðva sem veldur ómarkvissri öndun, kallast það öndun með misræmi milli
hreyfinga brjóstkassa og kviðar (Upton o.fl., 2012).

2.1.3 Öndunaræfingar
Bott o.fl. (2009) mæla með öndunaræfingum sem fyrsta meðferðarúræði við óstarfrænni öndun.
Markmið öndunaræfinga við óstarfrænni öndun er að lækka öndunartíðni og að öndunardýpt sé
nægjanleg til að loftun lungnablaðranna mæti þörfum efnaskipta líkamans á hverjum tíma varðandi
loftskipti (Bott o.fl., 2009). Einnig er markmið öndunaræfinga að fá öndunarformið sem hagkvæmast þ.e.
þindaröndun. Öndunaræfingar geta verið fjölbreyttar. Ein algengasta öndunaræfingin er öndunarstjórn
þar sem neðri hluti brjóstkassans þenst út við öndun. Þessi öndunaræfing er ýmist framkvæmd í
hliðarlegu, baklegu eða setstöðu og getur verið með eða án sjónrænnrar endurgjafar. Öndunarstjórn er
talin vera þáttur í því að einstaklingur nái sjálfstjórn (e. self-regulation). Æfingin felst í því að einbeita sér
að andardrættinum og hafa hugann eingöngu við öndunina, líkt og í hugleiðslu (Benson o.fl., 2004).
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Þindaröndun er ein tegund öndunaræfinga þar sem markmiðið er að einstaklingur andi með eðlilegri
öndunartíðni inn í gegnum nefið og hugi að andrýmd. Þar með minnka virkni aðstoðaröndunarvöðva og
hreyfingu á efri brjóstkassa og rifbeinum (Barker o.fl., 2016). Samkvæmt rannsókn Yong o.fl. (2017)
jókst lungnarýmd (e. vital capacity) marktækt eftir framkvæmd öndunaræfinga, til dæmis þindaröndunar
eða innöndunar með sjónrænni endurgjöf.
Djúpöndun er öndunaræfing þar sem einstaklingur andar inn í gengum nef eins miklu lofti og
hann getur og andar frá sér út í gegnum munn. Þessa öndunaræfingu er hægt að nota með eða án
tækis. Öndunaræfingartæki með hvatningu (e. incentive spirometry/Voldyne) er notað til þess að æfa
rólega og eðlilega djúpöndun en tækið veitir sjónræna endurgjöf annað hvort í magni lofts sem andað
er inn eða á loftflæði. Í tveimur rannsóknum þar sem fjögur mismunandi öndunaræfingatæki voru notuð,
tvö sem mældu flæði og gáfu endurgjöf í samræmi við það og tvö sem mældu rúmmál hvers
andardráttar. Voru niðurstöður þær að aukin kviðarhreyfing var í hópunum tveimur sem notuðu tæki háð
rúmmáli miðað við hópana tvo sem notuðu tæki háð flæði (Parreira o.fl., 2005).
Þegar öndunarkerfið er skoðað er yfirleitt aðeins litið á öndunarmynstur og hreyfingar
brjóstkassa og kviðar en einnig er mikilvægt að skoða vöðvavirkni við öndun. Costa o.fl. (1994) mældu
vöðvavirkni

höfuðvendivöðvans

(m.

sternocleidomasteodeus)

við

framkvæmd

mismunandi

innöndunaraðferða í heilbrigðum einstaklingum og niðurstöður þeirra voru að vöðvinn var virkur við
öndun. Tomich o.fl. (2007) framkvæmdu rannsókn á 17 heilbrigðum einstaklingum sem höfðu enga
þekkingu á þindaröndun fyrir rannsóknina, hvorki með eða án tækis. Í rannsókninni voru skoðuð
öndunarmynstur, hreyfingar brjóst- og kviðarhols og vöðvavirkni við framkvæmd þriggja öndunaræfinga;
þindaröndun án tækja, þindaröndun með Voldyne eða Triflo II. Voldyne og Triflo II eru
öndunaræfingartæki með hvatningu sem gefa sjónræna endurgjöf, Voldyne er háð rúmmáli og Triflo II
er háð flæðinu. Voldyne og Triflo II eru innöndunaræfingatæki sem byggjast á því að fá eins langa og
djúpa innöndun og unnt er. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að allar þrjár öndunaræfinganar juku
andrýmd og lengd innöndunar samanborið við grunnviðmið einstaklinganna 17. Öndunartíðni minnkaði
marktækt hjá hópunum sem framkvæmdu þindaröndun og öndun með Voldyne, en enginn marktækur
munur var við öndun með Triflo II. Enginn marktækur munur var á grunnviðmiðum á hreyfingu
brjóstkassa og kviðar þátttakenda við framkvæmd öndunaræfinga, þindaröndunar og öndunar með
Voldyne og Triflo II. Þetta er á skjön við niðurstöður úr öðrum rannsóknum (Chuter o.fl., 1989). Þessi
munur er talinn stafa af ólíkum hópum þátttakenda í rannsóknum ásamt misræmi í heilsu einstaklinga
(Tomich o.fl., 2007). Einnig var innöndunartími marktækt lægri við öndun með Triflo II borið saman við
hinar tvær æfingarnar. Vöðvavikni höfuðvendivöðvans var marktækt meiri við innöndun með Triflo II
borið saman við innöndun með Voldyne og þindaröndun, en ekki var marktækur munur á milli síðari
tveggja öndunaræfinganna (Tomich o.fl., 2007). Rannsóknir hafa sýnt fram á að öndunaræfingar með
tækjum sem eru háð rúmmáli krefjast minni orku við öndun en tæki sem eru háð flæði (Weindler og
Kiefer, 2001). Einnig er aukin hreyfing á kviðarþani, minni virkni aðstoðaröndunarvöðva og aukin
andrýmd við notkun á tæki háð rúmmáli borið saman við tæki háð flæði (Parreira o.fl., 2005; Tomich
o.fl., 2007). Yamaguti o.fl. (2010) skoðuðu færslu þindarinnar við þindaröndun og við notkun
öndunaræfingatækja háð rúmmáli annarsvegar og flæði hinsvegar. Marktækur munur var á færslu
þindarinnar á milli þessara tveggja tækja. Einnig var marktækur munur milli þindaröndunar og
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innöndunar með tæki háð flæði. Ekki var þó marktækur munur á færslu þindarinnar við þindaröndun og
innöndunar með tæki háð rúmmáli. Í rannsókn Yamaguti o.fl. (2010) var þindarfærsla við þindaröndun
notuð sem viðmiðunargildi til að athuga mun á þindarfærslu með notkun á djúpöndunartæki háð rúmmáli
eða tæki háð flæði. Enginn marktækur munur var á milli kynjanna við framkvæmd allra þriggja
öndunaræfinganna á færslu þindarinnar.

2.1.4 Öndun og söngur
Öndunarmynstur í tali og söng er frábrugðið frá því mynstri sem á sér stað í hvíldaröndun sé litið til
breytinga á öndunarhreyfingum í brjóstkassa og kvið. Þessar breytingar eru svar við auknum kröfum
verkefnisins, úr hvíldaröndun í tal og söng. Virk stjórnun á öndunarmynstri getur haft áhrif á afkastagetu
öndunarfæranna og er talin nauðsynleg í þjálfun klassískra söngvara til að ná fram góðri og áhrifaríkri
raddbeitingu (Prisk o.fl., 2002; Watson og Hixon, 1985; Thorpe o.fl., 2001). Reynslumiklir söngvarar og
söngkennarar bæta bæði öndunarstjórn og tóngæði með því að auka virkni kviðvöðva við söng (Thorpe
o.fl., 2001). Þessi aðferð hefur þau áhrif að kviðarholsþrýstingur (e. intra-abdominal pressure) eykst,
brjóstkassinn þenst út og eykur þar með afkastagetu útöndunarvöðva brjóstkassans (De Troyer o.fl.,
2005). Enn eru öndunarmynstur og öndunarhreyfingar klassískra söngvara óstaðlaðar og eru
fyrirliggjandi gögn ófullnægjandi því öndunarmynstur söngvara er einstaklingsbundið (Watson og Hixon,
1985; Griffin o.fl., 1995; Tresch o.fl., 1999; Watson o.fl., 1990). Það er því óljóst hvernig öndunarmynstur
klassískra söngvara er frábrugðið öndunarmynstri óþjálfaðra einstaklinga (Salomoni o.fl., 2016).
Við málhljóðamyndun hindra samdregnir kviðvöðvar að þindin styttist og veitir þannig
brjóstkassanum kraft til að mynda mikinn þrýsting í raddböndum. Þannig er hægt að auka tónhæð og/
eða styrk hljóðsins sem myndast (Watson og Hixon, 1985; Griffin o.fl., 1995; Pettersen og Westgaard,
2004). Annar þáttur sem hefur áhrif á málhljóðamyndun er hækkuð staða rifbeina við innöndun
(Iwarsson, 2001; Pettersen og Westgaard, 2004). Samkvæmt Watson og Hixon (1985) þá eru klassískir
söngvarar með ólíka hreyfingu á kviðvegg og brjóstkassa við söng miðað við í tali. Óþjálfaðaðir
einstaklingar og sveitasöngvarar (e. country singers) nota hinsvegar sömu aðferð í báðum athöfnum
(Watson og Hixon, 1985; Hixon o.fl., 1973; Hoit o.fl., 1996). Draga má þessar niðurstöður í efa því ekki
var gerður samanburður á hópum þjálfaðra einstaklinga annarsvegar og óþjálfaðra hinsvegar.
Gerð var rannsókn á 11 einstaklingum, sjö klassískum söngvurum og fjórum óþjálfuðum
einstaklingum á aldrinum 21-72 ára. Allir einstaklingarnir töluðu ensku að móðurmáli og voru ástralskir
(Salomoni o.fl., 2016). Öndunarmynstur var metið í einnar mínútnar hvíldaröndun, á meðan þátttakendur
sungu þekkt ástralskt lag Waltzing Mathilda sem allir þátttakendur rannsóknarinnar þekktu og í þriðja
lagi að synga lag sem þátttakendur völdu sjálfir. Öndunarhringur (e. breath cycle) einstaklinga, það er
inn- og útöndunarfasar/málhljóðsmyndunarfasi voru skilgreindir með staðbundnu hámarks- og
lámarksrúmtaki lungnanna. Innöndunarfasi er neikvætt loftstreymi eða breytingin frá lágmarksrúmtaki
lungnanna í hámarksrúmtak lungnanna. Útöndunarfasi var á sama hátt metinn sem jákvætt loftstreymi
með hámarks rúmtak lungnanna í lágmarks rúmtak lugnanna, auk þess að mynda hljóðmerki. Mælitölur
öndunarhringsins voru fengnar frá meðaltali niðurstaða á rúmmtaki brjóstkassans og kviðveggjarins við
inn- og útöndun hvers þátttakanda fyrir sig; öndunartíðni, innöndunartími, hlutfall af þátttöku
brjóstkassans í að fylla lungun. Til að kanna umbreytingu milli inn- og útöndunarfasa var
tímamismunurinn milli hreyfinga brjóstkassans og kviðveggjarins mældur.
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Í ofangreindri rannsókn Salomoni o.fl. (2016) voru rannsóknarhópur og viðmiðunarhópur mældir
í sitthvoru lagi til að greina öndunarmynstur hvors hóps fyrir sig. Enginn marktækur munur fannst á milli
hópa í hvíldaröndun og við söng. Hinsvegar voru öndunarmynstur í söng frábrugðin öndunarmynstri í
hvíldaröndun á nokkra vegu þrátt fyrir að enginn marktækur munur hafi mælst. Í fyrsta lagi notuðu
klassísku söngvararnir minni hreyfingar brjóstkassa en samanburðarhópur óþjálfaðra einstaklinga í
báðum söngverkefnunum. Í öðru lagi voru klassískir söngvarar með aukinn tímamismun milli vöðvavirkni
brjóstkassa og kviðveggjar, þ.e. vöðvavirkni í kviðvegg kom á undan vöðvavinnu í brjóstkassa. Í þriðja
lagi var hreyfing brjóstkassans og kviðveggjar þverstæð miðað við þá færslu loftstreymis sem búist var
við í hópi klassískra söngvara borið saman við hóp óþjálfaðra einstaklinga. Þessir þættir hafa þau áhrif
að minnkuð fylgni var á milli hreyfinga brjóstveggjar og kviðveggjar á hópi klassískra söngvara í
samanburði við óþjálfaða einstaklinga í söng. Þegar báðir hópar sungu Waltzing Mathilda þá var minna
loftstreymi og minni rúmmálsbreytingar hjá klassískum söngvurum í samanburði við óþjálfaða
einstaklinga. Þessi munur á hópunum sást hins vegar ekki þegar þátttakendur sungu lag að eigin vali.
Rúmtaksbreytingu má skilgreina sem mismun á rúmtaki lungnanna við uppaf og lok útöndunarfasans. Í
báðum hópum var styttri innöndunartími í söng miðað við í hvíldaröndun, aukið hlutfall tíma af
brjóstkassa og kviðveggjar í þverstæða hreyfingu, aukið hámark á loftstreymi og aukin rúmtaks hreyfing.
Tímamismunurinn milli brjóstkassans og kviðveggjarins hjá klassískum söngvurum jókst þegar þeir
sungu lag að eigin vali borið saman við hvíldaröndun en þessi munur sást ekki í hóp óþjálfaðra
einstaklinga. Hreyfing kviðveggjarinns í þverstæðri hreyfingu jókst hjá klassískum söngvurum í báðum
söngverkefnunum samanborið við hvíldaröndun. Ekki bar á þessari aukningu meðal óþjálfaðra
einstaklinga.. Þrátt fyrir að enginn marktækur munur sé til staðar, þá er samt lítill sjáanlegur munur á
milli hópa, en ekki er hægt að greina það nánar vegna smæðar úrtaksins. Þrátt fyrir að ekki hafi mælst
marktækur munur sýndu iðurstöðurnar aukna virkni í kvið við hvíldaröndun í söngvurunum borið saman
við samanburðarhóp. Í báðum söngverkefnum notuðu klassísku söngvararnir hlutfallslega hærra
framlag frá kvið við lungnarúmtaksbreytingar og einnig var inn á við færsla á kviðvegg fram að
málhljóðamyndun, sem leiddi af sér aukna ósamstillta hreyfingu milli brjóstkassans og kviðveggjarins.
Klassískir söngvarar eru með aukin fasaskipti milli brjóstkassa og kviðveggjar, aukið framlag kviðveggjar
við breytingar á lungnarúmtaki og aukin einstaklingseinkenni ólíkt óþjálfuðu einstaklingum. Þegar
niðurstöðurnar eru teknar saman sýna þær að klassísku söngvararnir beittu einstaklingsbundnum
aðferðum í öndun og söng, en óþjálfuðu einstaklingarnir nýttu endurtekið samstillta hreyfingu á
brjóstkassa og kviðvegg í öndun og söng (Salomoni o.fl., 2016).
Enginn munur var á öndurtíðni hópanna tveggja í rannsókn Salomoni o.fl. (2016) og lengd
innöndunar við söng. Það bendir til þess að báðir hóparnir hafi aðlagað sig á svipaðan hátt að þeim
tímamörkum sem takturinn í lögunum gaf þeim. Einnig voru báðir hóparnir með aukna hreyfingu á
brjóstkassa til að fylla lungun. Hægt er að túlka það á þann máta að aukin vöðvavirkni í brjóstkassa sé
frekar notuð en aukin vöðvavirkni kviðveggjar til að breyta rúmtaki lungna. Þetta er í samræmi við
athuganir sem benda á að: a) brjóstkassinn umlykur

lungun en kviðveggurinn ekki og því getur lítil

hreyfing á brjóstkassa haft í för með sér tiltölulega miklar breytingar á þrýstingi í lungnablöðrum; b) smáu
öndunarvöðvarnir eins og innri millirifjavöðvar og þríhyrnuvöðvi bringubeins (m. triangularis sterni) geta
aukið hraða og nákvæma stjórnun á loftflæði yfir neðanraddglufuhol (e. subglottis), sérstaklega þegar
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lungnarúmtak er undir hvíldarrúmtaki lungnanna (De Troyer o.fl., 2005; De Troyer o.fl., 1998; De Troyer
og Estenne, 1990; Han o.fl., 1993). Þrátt fyrir þessa auknu hreyfingu brjóstkassa í samræmi við áherslur
sem lagðar eru á þindaröndun í þjálfun óperusöngvara þá nota klassískir söngvarar aukna virkni
kviðvöðva. Ástæða fyrir þessu er að sú aðferð skorðar af þindina svo hún geti hreyft neðstu rifbeinin
(Salomoni o.fl., 2016). Hlutfall vöðvavinnu minnkar frá brjóstkassa í samanburði við það sem gerist hjá
óþjálfuðum einstaklingum (Spillane, 1989). Salomoni o.fl. (2016) sögðu frá því 35% af heildarhreyfingu
við söng hjá klassískum söngvurum væri þan á kvið en það er 2,5 sinnum hærri prósenta en hjá
óþjálfuðum einstaklingum (14%).
Hjá flestum klassískum söngvurum byrjaði hreyfing kviðveggjar á undan hreyfingu brjóstkassa
(jákvæði fasinn) og hámarks rúmmál kviðar kom fram á undan hámarks rúmmáli brjóstkassa við
umbreytingu frá innöndun í málhljóðamyndun (Salomoni o.fl., 2016). Fyrir vikið byrjaði hreyfing
kviðveggjar inn á við áður en hámarks rúmtaki lungnanna var náð. Talið er að þessi snemmkomna
hreyfing kviðveggjar geti aðstoðað við innöndun, svo að þindin geti haft aukin áhrif á brjóstkassann,
hækkun rifja og hliðlæga þenslu rifbeinanna (De Troyer, 2012). Einnig hefur þessi hreyfing á kviðvegg
þau áhrif á þindina að hún færist nær brjósthrygg (e. thorax) og bætir þar með loftstreymi lungnanna
(Watson og Hixon, 1985; Cavallo og Baken, 1985). Við málhljóðamyndun hefur samdráttur kviðvöðva
þau áhrif að kviðarholsþrýstingur eykst og þar með loftflæði í gegnum raddböndin til að mynda hljóm
(Hodges og Gandevia, 2000; Hodges og Gandevia 2000). Það sem styður þessa ályktun er að aukin
virkni ytri og innri skávöðva kviðar og kviðarþvervöðva fylgjast að hjá óperusöngvurum borið saman við
óþjálfaða einstaklinga (Pettersen og Westegaard, 2004).
Niðurstöður benda til þess að bæði klassískir söngvarar og óþjálfaðir einstaklingar aðlagi
öndunarmynstur sitt að söngnum með því að minnka lengd innöndunar, auka hámarks loftstreymi og
auka rúmmálshreyfingar borið saman við hvíldaröndun. Þessi tímamismunar á brjóstkassa og kviðvegg
úr hvíldaröndun í öndun við söng varð aðeins vart hjá klassískum söngvurum. Það bendir til þess að
óþjálfaðir einstaklingar nota svipaðar aðferðir öndunarhreyfinga við hvíldaröndun og öndun við söng
(Salomoni o.fl., 2016). Klassískir söngvarar nýta nánast að fullu sína lungnarýmd í söng, sem þannig
mynda meiri bakslags krafta (e. recoil forces) en hjá óþjálfuðum einstaklingum. Óþjálfaðir nýta yfirleitt
aðeins um helming sinnar lungnarýmdar (Watson og Hixon, 1985; Hixon o.fl., 1973). Klassískir
söngvarar geta myndað meira loftstreymi en óþjálfaðir einstaklingar. Við skilvirkari notkun munnhols (e.
vocal tract) verður aukinn hljóðþrýstingur þrátt fyrir að lugnaþrýstingurinn haldist óbreyttur (Titze og
Sundberg, 1992; Akerlund og Gramming, 1994). Einnig þarf að hafa í huga, þegar öndunarmynstur er
metið í mismunanndi einstaklingum, líkamsgerð þeirra og kyn þar sem það getur haft áhrif á öndun og
mál (Hoit og Hixton, 1986).

2.2 Magálsvöðvagliðnun
Talað er um magálsvöðvagliðnun (Diastasis recti abdominis, DRA) þegar bilið á milli kviðvöðvanna eykst
á og eftir meðgöngu, vegna tognunar og þynningar á hvítu línu (Hsia og Jones, 2000). Ef bilið er stærra
en 2,7 cm við nafla er talað um DRA (Sperstad o.fl., 2016). DRA getur breytt líkamsstöðu og aukið álag
á mjóbakið vegna minnkaðs styrks og vöðvastjórnar í kviðvöðvum. DRA verður vegna
hormónabreytinga sem hafa áhrif á bandvef líkamans og eykur teygjanleika hans á meðgöngu vegna
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þess álags sem fóstrið setur á kviðvegginn og færslu líffæra í kvið (Lo o.fl., 1999). Algengast er að DRA
myndist á síðasta þriðjungi meðgöngu (Boissonnault og Blaschak, 1988). Á áttundu viku eftir að
meðgöngu lýkur ætti DRA að hafa gengið til baka en það gerist þó ekki alltaf (Coldron o.fl., 2008).
Kviðveggurinn gegnir mikilvægu hlutverki í líkamsstöðu, stöðugleika mjaðmagrindar og bols, í öndun,
hreyfingum bols og stuðningi við innri líffæri ásamt grindarbotnsvöðvum (Lee o.fl., 2008; Spitznagle o.fl.,
2007). Eftir því sem bilið milli kviðvöðvanna verður meira aukast líkurnar á að einstaklingurinn verði fyrir
áverka, til dæmis á innri líffærum (Gilleard og Brown, 1996; Lee o.fl., 2008; Lo o.fl., 1999).

2.2.1 Meðferð við magálsvöðvagliðnun
Þrátt fyrir algengi DRA er lítið vitað um forvarnir gegn ástandinu og hvernig best sé að meðhöndla það.
Kviðvöðvaæfingar eftir fæðingu eru algengt meðferðarform hjá konum með DRA (Benjamin o.fl., 2014).
Í rannsókn Sancho o.fl. (2015) var skoðað hvort kviðvöðvaæfingar gætu minnkað DRA. Gerð var
rannsókn á 38 konum, þar af höfðu 23 farið í gegnum eðlilegt fæðingarferli og 15 í keisaraskurð. Notast
var við ómsjámyndir (e. ultrasound) af kviðvegg í hvíld og við framkvæmd þriggja æfinga. Fyrsta æfingin
var framkvæmd þannig að konan andaði inn og við útöndun átti hún að draga saman kviðarþvervöðvann
(m. transversus abdominis) í átt að hrygg í baklegu. Í næstu æfingu áttu konunar að framkvæma
hefðbundna kviðvöðvakreppu (e. abdominal crunch) í baklegu. Konan reisti sig upp þannig að
herðarblöð hennar lyftust frá bekk og fingurgómar snertu hné. Í þriðju æfingunni voru þessar æfingar
sameinaðar og framkvæmdar samtímis (Sancho o.fl., 2015). Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna
að DRA ykist við framkvæmd fyrstu æfingarinnar en minnkaði við framkvæmd á æfingu tvö.
Skurðaðgerð er ein leið til að meðhöndla DRA og hefur það sýnt sig að hún dregur úr verkjum í
mjóbaki (Toranto, 1990). Konur þurfa oft á skurðaðgerð að halda ef þær ná litlum sem engum árangri
með þjálfun kviðvöðva, upplifa mikla verki í tenglsum við DRA eða vegna þvaglekaeinkenna sem komu
í ljós eftir DRA sem bendir eindregið til sambands milli DRA og þvagleka (Lee o.fl., 2007). Í klassískri
skurðaðgerð til að laga DRA er framkvæmdur hefðbundinn ofanklyftarskurður (e. suprapubic incision)
fyrir ofan lífbein, eins og er gerður í svuntuaðgerð (e. abdominoplasty). Húð og fituvef í kviðvegg er lyft
upp í átt að viðbeini til að auðveldara sé að staðsetja hliðlæg mörk beina kviðvöðvans (m. rectus
abdominis). Til eru tvær mismunandi skurðaðgerðir til að laga DRA. Sú fyrri gengur út á að sauma
saman slíður beina kviðvöðvans (Emanuelsson o.fl., 2014; Ishida o.fl., 2011). Í þeirri seinni er notað
uppfyllingarefni (e. mesh) sem sett er undir beina kviðvöðvann á lífhimnuna (e. peritoneum), án þess að
efnið sé fest með saumum (Emanuelsson o.fl., 2014).
Samkvæmt Benjamin o.fl. (2014) er erfitt að segja til um hvort reglubundin hreyfing af einhverju
tagi hafi jákvæð áhrif á DRA. Hreyfing viðheldur vöðvaspennu (e. tonus), styrk og stjórn kviðvöðvanna
sem veldur því að minna álag er á hvítu línu (Boissonnault og Blaschak, 1988). Konur sem hreyfðu sig
fyrir meðgöngu voru líklegri til að hreyfa sig á meðgöngunni sjálfri. Í samanburði við konur sem hreyfðu
sig ekki fyrir eða á meðgöngu, þoldu kviðvöðvar þeirra kvenna sem hreyfðu sig, betur það álag sem
meðganga hefur í för með sér (Benjamin o.fl., 2014).
Enn er óljóst hvaða æfingar og hvers konar þjálfun beri árangur til að koma í veg fyrir eða
meðhöndla DRA (Benjamin o.fl., 2014). Samkvæmt Sperstad o.fl. (2016) þá eru engir greinilegir
áhættuþættir fyrir DRA og er því nauðsynlegt að rannsaka þetta efni enn frekar í tengslum við styrk
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kviðvöðva og verk í mjóbaki. Einnig þarf að rannsaka hvort einhver meðferðarform séu betri en önnur
við DRA. Í samantektargrein Benjamin o.fl. (2014) fundu þeir aðeins eina slembiraðaða
samanburðarrannsókn um meðferð sjúkraþjálfara á konum með DRA eftir fæðingu. Enn þann dag í dag
er lítil vitneskja um mismunandi inngrip sjúkraþjálfara til að koma í veg fyrir og meðhöndla DRA. Einnig
er skortur á rannsóknum um það hvernig mismunandi kviðæfingar hafa áhrif á DRA (Sancho o.fl., 2015).

2.3 Þvagleki
Talið er að yfir 200 milljón manns um allan heim þjáist af þvagleka af ýmsum toga (Corcos o.fl., 2002).
Þvagleki verður vegna ósamræmis á milli byggingarlegs stuðnings við þvagrás og taugkerfi (Wei og
DeLancey, 2004). Algengast er að þvagleki komi fram við miðjan aldur en hann getur komið fram á
hvaða aldursskeiði sem er (Nice, 2013). Þvagleki er töluvert algengari hjá konum en körlum og talið er
að um 3 - 55% kvenna á aldrinum 17 – 79 ára þjáist af þessum kvilla (Holroyd-Leduc og Straus, 2004).
Rannsókn Guðmundar Geirssonar o.fl. (2002) á 10.000 íslenskum konum sýndi fram á að 38% kvenna
fundu fyrir þvagleka einhverntímann á mánaðarlöngu tímabili. Samkvæmt rannsókn Olsen o.fl. (1997)
fer ein af hverjum níu konum í aðgerð í tengslum við einhvers konar vanstarfsemi í grindarbotni, svo
sem sigi á líffærum grindarbotns og þvagleka. Á hverju ári fara rúmir 16 milljarðar bandaríkjadollara í
meðhöndlun á þvagleka (Wilson o.fl., 2001). Rannsókn Amaral o.fl. (2015) skoðaði konur sem greindar
voru með þvagleka með því að leggja fyrir þær spurningalista sem tengdist lífstíl þeirra. Niðurstöður
sýndu að 501 kona eða 99,2% þátttakenda í rannsókninni sögðu að þvaglekinn hefði slæm áhrif á
lífsgæði þeirra. Tvær helstu gerðir af þvagleka hjá konum eru bráðaleki (e. urge urinary incontinence)
og áreynsluþvagleki (e. stress urinary incontinence).

2.3.1 Bráðaleki
Við bráðaleka missir einstaklingurinn þvag mjög skyndilega vegna sterkrar þvaglátsþarfar og oft án allra
utanaðkomandi áreita. Bráðaleki verður oftast vegna óviljastýrðs samdráttar í þvagblöðru sem orsakast
af taugatruflunum í blöðrunni. Þvagblaðran fær taugaboð frá heilanum sem virkja þvaglátsþörf. Þegar
einstaklingur hefur bráðan þvagleka berast þessi boð með of litlum fyrirvara og einstaklingurinn finnur
fyrir bráðri þvaglátsþörf (Kolbrún Jónsdóttir, 2003; Nice, 2013).

2.3.2 Áreynsluþvagleki
Áreynsluþvagleki er afleiðing vanstarfsemi í grindarbotnsvöðvum (Marques o.fl., 2010). Mikilvægt er að
kenna réttan samdrátt í grindarbotnsvöðvum og sýndi rannsókn Cerruto o.fl. (2013) að með því að virkja
grindarbotnsvöðvana á réttan hátt geta konur minnkað einkenni áreynsluþvagleka um allt að 70%.
Áreynsluþvagleki á sér stað við líkamlegt álag eins og til dæmis hopp, líkamsþjálfun, hlaup, hósta og
hnerra. Einnig er algengt að konur þjáist af báðum þessum gerðum af þvagleka (Nice, 2013).
Komið hefur fram sú staðhæfing að stuðningur í kringum þvagrásina geti haft áhrif á
áreynsluþvagleka (DeLancey, 1996). Þvagrásin liggur framlægt hjá leggöngum kvenna og er studd af
lyftivöðva endaþarms og bandvef. Þegar þrýstingur í kviðarholi eykst þá þrýstist þvagrásin að
leggangaveggnum (e. vaginal wall) en leggangaveggurinn er eins konar stuðningspúði fyrir þvagrásina
(DeLancey, 1996). Það er eftirgefanleiki þessa stuðnings fremur en nákvæm staðsetning
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þvagrásarinnar sem getur valdið áreynsluþvagleka. Ef leggangaveggurinn er óstöðugur og veitir
þvagrásinni ekki nægan stuðning við þessar aðstæður hefur þvagrásin ekki þann eiginleika að geta
lokast og truflanir verða á flæði (Wei og DeLancey, 2004). Áhættuþættir áreynsluþvagleka eru
margvíslegir en samkvæmt rannsókn Amaral o.fl. (2015) var algengast að áreynsluþvagleki kæmi fram
hjá konum sem meðal annars reyktu, drukku áfengi og/eða höfðu gengið með barn.

2.3.3 Þvagleki og hreyfing
Konur sem stunda reglubundna hreyfingu eiga í hættu á að upplifa þvagleka við æfingar án þess að
stríða við það vandamál við daglegar athafnir. Þetta getur valdið því að konur hætta að stunda
reglubundna hreyfingu til að koma í veg fyrir þvaglekann. Talið er að um 30% kvenna sem stunda
reglubundna hreyfingu af einhverju tagi upplifi þvagleka við æfingar (Nygaard o.fl., 1990). Samkvæmt
rannsókn Thyssen o.fl. (2002) var algengast meðal fimleikakvenna að finna fyrir áreynsluþvagleka og
sú athöfn sem oftast olli þvagleka hjá íþróttakonum var hopp. Bráður þvagleki er einnig algengur á meðal
íþróttakvenna og er hæsta tíðni bráðaleka hjá hjólreiða- og fótboltakonum (Simeone o.fl., 2010).
Áreynsluþvagleki er einnig algengt vandamál hjá ungum íþróttakonum. Rannsókn Roza o.fl.
(2015) skoðaði 12 ungar konur (sjö konur sem áttu ekki í vandræðum með að halda þvagi og fimm konur
með slíkt vandamál) á bilinu 18-25 ára. Rannsóknin skoðaði hvort að byggingarlegir þættir
grindarbotnsvöðva gætu leitt til þvagleka, og þá var aðallega verið að skoða klyfta- og blöðruvöðvann
2

(m. pubovisceralis). Konurnar voru í góðu líkamlegu formi (BMI 19-30 kg/m ), stunduðu knattspyrnu af
kappi, með reglulegan tíðarhring og höfðu ekki gengið með barn undir belti. Niðurstöður rannsóknarinnar
sögðu frá því að allar þær konur sem fundu fyrir erfiðleikum við að halda þvagi voru með þykkari vöðva
á mið leggangasvæði miðað við þær sem ekki höfðu þetta vandamál. Rannsakendur veltu því fyrir sér
hvort að þvagleki, og þá sérstaklega áreynsluþvagleki, tengist seinkuðum eða minnkuðum viðbrögðum
í grindarbotnsvöðvum að einhverju leyti, en ekki aðeins lögun þeirra og styrk. Þetta málefni þarfnast
frekari rannsókna.

2.3.4 Meðferð við þvagleka
Til eru margvíslegar skurðaðgerðir, lyf og önnur viðlíka inngrip sem hjálpa til við að draga úr einkennum
þvagleka en mikilvægt er að fyrsta inngrip sé eins áhættulítið og hægt er (Holroyd-Leduc og Straus,
2004). Rannsóknir hafa sýnt að grindarbotnsæfingar beri árangur gegn öllum gerðum þvagleka (HaySmith o.fl., 2001; Holroyd-Leduc og Straus, 2004). Skiptar skoðanir fræðimanna koma í ljós þegar
ákveða á hvaða aðferð sé best þegar kemur að þjálfun grindarbotnsvöðva með tilliti til tíðni, ákefðar,
endurtekninga og tímalengdar. Samantektarrannsókn Dumoulin o.fl. (2014) skoðuðu rannsóknir í
tengslum við grindarbotnsþjálfun. Það dró úr áreynsluþvagleka hjá þeim konum sem stunduðu reglulega
grindarbotnsþjálfun samanborið við hóp sem gerði það ekki. Konur með áreynsluþvagleka sem
stunduðu grindarbotnsþjálfun voru almennt ánægðari með meðferðina heldur en konur í
samanburðarhópum sem fengu enga meðferð og leituðu sér síður frekari aðstoðar. Konur sem stunduðu
grindarbotnsþjálfun misstu sjaldnar þvag og einnig minna þvag en konur í samanburðarhópnum.
Arnold Kegel kvensjúkdómalæknir rannsakaði grindarbotn kvenna í 18 ár áður en hann birti
grein árið 1942 um æfingar til að draga úr þvagleka fyrir konur eftir barnsburð. Þessar æfingar hafa verið
mikið notaðar í gegnum tíðina og eru enn þann dag í dag í góðu gildi (Do the Kegel, 2006). Kegel-
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æfingar ganga út á að framkalla viljastýrðan samdrátt í grindarbotnsvöðvum eins og þegar bunan er
stoppuð við þvaglát og þær þarfnast ekki neinna æfingatækja. Til að finna betur hvort og hvernig
grindarbotnsvöðvarnir spennast getur konan sett fingur upp í leggöngin og spennt grindarbotnsvöðvana
utan um hann án þess að nota vöðva í fótleggjum, rassi eða kvið (American College of Sports Medicine,
1990). Cavakytar o.fl. (2015) skoðuðu áhrif Kegel-æfinga (án eftirlits) hjá konum með blandaðan
þvagleka annars vegar og áreynsluþvagleka hins vegar. Konurnar fengu heimaæfingar, 10
samdráttaræfingar í senn, 10 sinnum yfir daginn í átta vikur. Notast var við Oxford kvarða til að meta
styrk grindarbotns fyrir og eftir meðferð ásamt því að spurningalistar voru lagðir fyrir konurnar í upphafi
og við lok meðferðar. Samkvæmt niðurstöðum spurningalistanna dró úr þvagleka hjá báðum hópum en
þó meira hjá þeim með áreynsluþvagleka. Báðir hópar urðu sterkari í grindarbotni samkvæmt Oxford
skalanum eftir meðferðina og rúmlega 68% kvenna með áreynsluþvagleka og 41,2% kvenna með
blandaðan þvagleka upplifðu mikla jákvæða breytingu í tenglsum við þvaglekavandamál eftir
meðferðina. Samantektarrannsókn Park o.fl. (2013) skoðaði hvort að framkvæmd Kegel-æfinga á
meðgöngu og eftir fæðingu hefði áhrif á þvagleka. Notaðar voru 14 rannsóknir með 6454 kóreskum
konum í heildina. Í ljós kom að grindarbotnsæfingar minnkuðu líkur á að þróa með sér þvagleka, bæði
á meðgöngu og eftir fæðingu.
Eftir að Dr. Kegel þróaði grindarbotnsæfingarnar hafa ýmsar stéttir innan heilbrigðisgeirans frætt
konur um þessar æfingar án þess að leiða þær nákvæmlega í gegnum framkvæmd þeirra (Bump o.fl.,
1991). Það olli slæmri tækni við æfingarnar þar sem konur framkölluðu ekki spennu í réttum vöðvum.
Grindarbotnsþjálfun (e. pelvic floor muscle training) hefur nú þróast út frá hugmyndum Kegels og eru
þær kenndar af reyndu heilbrigðisstarsfólki (Glazener o.fl., 2005). Æfingarnar eru viljastýrðar
spennuæfingar með mismunandi lengd og fjölda endurtekninga.

2.4 DRA og grindarbotn
Spitznagle o.fl. (2007) skoðuðu konur sem komu til kvensjúkdómalæknis á tveggja ára tímabili, 19961998. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort konurnar væru með DRA og, ef svo væri, hvort að
þær væru einnig með einhvers konar kvilla í grindarbotni. Í rannsókninni var 281 kona af 541 (52%) með
DRA. Þær konur sem voru með DRA voru eldri, höfðu veikari grindarbotnsvöðva og höfðu gengið með
fleiri börn en þær sem ekki voru greindar með DRA. Hlutfall þeirra kvenna, eða 66% sem greindar voru
með DRA, voru einnig með einhvers konar kvilla í grindarbotni og stærstur hluti þeirra var með
áreynsluþvagleka (42%). Samkvæmt rannsókn Spitznagle o.fl. (2007) var meðalaldur þeirra kvenna
sem greindust með DRA tæplega 55 ár en samkvæmt rannsókn Lo o.fl. (1999) þróast DRA gjarnan í
tengslum við meðgöngur og fæðingar. Þar sem þessar konur voru að leita sér aðstoðar hjá
kvensjúkdómalækni vegna kvilla í grindarbotni og þar sem að þvagleki er algengur hjá eldri konum (Kim
o.fl., 2005) gæti verið samband á milli DRA og þess að konur þrói með sér þvagleka eftir því sem þær
eldast (Spitznagle o.fl., 2007).
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2.5 Samband grindarbotnsvöðva og kviðvöðva
Sýnt hefur verið fram á að tengsl eru á milli kviðvöðva og grindarbotnsvöðva og því er kviðvöðvaþjálfun
ekki síður mikilvæg þegar kemur að því að meðhöndla þvagleka hjá konum (Ptaszkowski o.fl., 2015).
Hámarkssamdráttur í grindarbotni getur fylgt samdrætti í kviðvöðvum. Þetta samspil í samdrætti
vöðvanna er talið hafa meiri áhrif á styrk grindarbotnsvöðva og getu þeirra til að halda þvagi heldur en
sértæk styrkþjálfun fyrir grindarbotnsvöðva (Sapsford og Hodges 2001). Niðurstöður margra rannsókna
hafa sýnt fram á góðan árangur grindarbotnsæfinga sem meðferð við þvagleka og er mælt með að nota
grindarbotnsæfingar sem fyrstu meðferð við blönduðum þvagleka og áreynsluþvagleka (Hay-Smith og
Dumoulin, 2006).
Á síðustu árum hefur komið fram sú kenning að þjálfun á djúpu kviðvöðvunum, og þá sérstaklega
á kviðarþvervöðvanum, geti aukið vöðvaspennu og virkni í grindarbotnsvöðvum (Sapsford og Hodges,
2001). Það gæti útskýrt af hverju endurhæfing á grindarbotnsvöðvum nær aldrei hámarksárangri nema
að vöðvar kviðveggjar séu einnig endurhæfðir (Sapsford, 2001, 2004). Samdráttur í kviðarþvervöðva
eykur þrýsting í kviðarholinu og hefur áhrif á þrýsting nærliggjandi vöðva og líffæra, þar á meðal
þindarinnar (Hodges og Gandevia, 2000). Tompson og O’Sullivan (2003) skoðuðu grindarbotnsvöðva í
tengslum við kviðvöðva og fundu að á meðan samdráttur var í grindarbotnsvöðvum voru allir
kviðvöðvarnir virkari heldur en sjálfir grindarbotnsvöðvarnir hjá einkennalausum konum ólíkt hjá þeim
konum sem voru með blandaðan þvagleka. Einnig fundu þeir út að kviðarholsþrýstingur var meiri hjá
konum með þvagleka en hjá þeim konum sem ekki höfðu þvagleka. Smith o.fl. (2007) notuðu vöðvarafrit
til að bera saman virkni kviðarþvervöðva og grindarbotnsvöðva í samdrætti í tengslum við líkamsstöðu
hjá konum greindum með þvagleka og konum sem ekki höfðu þvagleka. Rannsókn þeirra leiddi í ljós
ójafnvægi á milli kviðarþvervöðva og grindarbotnsvöðva hjá konum með þvagleka þar sem að konur
með þvagleka notuðu kviðarþvervöðvana meira heldur en grindarbotnsvöðva.
Í samantektarrannsókn Bo o.fl. (2009) var skoðað hvort þjálfun á kviðarþvervöðum bæri árangur
ein og sér eða í sambland við grindarbotnsþjálfun sem meðferð við áreynslu- og blönduðum þvagleka
hjá konum. Sýnt var fram á samband milli grindarbotnsvöðva og kviðvöðva. Mikilvægur þáttur í
þvagheldni er að grindarbotnsvöðvarnir dragist sjálfkrafa saman, með réttu hlutfalli styrks og á réttum
tímapunkti til að vinna á móti þrýstingnum sem kemur til vegna samdráttar frá kviðvöðvum. Því er
samstilltur samdráttur (e. co-contraction) grindarbotnsvöðva og kviðarþvervöðva eðlilegt ferli hjá konum
sem ekki hafa þvagleka. Þetta jafnvægi á samdrætti á milli grindarbotnsvöðva og kviðarþvervöðva gæti
verið horfið eða truflað hjá þeim konum sem eru með vanstarfsemi í grindarbotni af einhverjum toga.
Ekki eru til neinar slembnar samanburðarrannsóknir sem skoða áhrif þjálfunar á kviðarþvervöðva í
tengslum við þvagleka og engar rannsóknir sem staðfesta hvort að þjálfun á kviðarþvervöðvum geti
minnkað einkenni þvagleka og bætt virkni grindarbotnsvöðva.
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2.6 Samband grindarbotnsvöðva og öndunar
Talasz o.fl. (2010) skoðuðu 40 heilsuhraustar konur á aldrinum 18-35 ára til að sjá hvort tengsl væru á
milli virkni grindarbotnsvöðva og öndunar. Þar kom í ljós að konur sem höfðu sterkari viljastýrðan
samdrátt í grindarbotnsvöðvum gátu andað frá sér á skilvirkari hátt en þær sem höfðu veikan viljastýrða
samdrátt í grindarbotnsvöðvum. Rannsóknir hafa gefið til kynna að vöðvar og bandvefur á mjaðmasvæði
geti haft áhrif á öndun, getu einstaklinga til að halda þvagi og virkni beinagrindarvöðva. Óæskileg
hreyfimynstur öndunarhreyfinga eða slæm líkamsstaða geta haft neikvæð áhrif og leitt til verkja,
þvagleka eða öndunartruflana (Lee, 2008). Við eðlilega öndun hefst innöndun á því að leifar af
útöndunarloftinu fara fyrst ofan í lungun þegar þindin dregst saman og færist neðar. Útöndun hefst þegar
þindin slakar á og færist ofar. Við þvingaða útöndun eða hósta dragast hliðlægir kviðvöðvar saman
ásamt kviðvöðvum framanvert og það veldur þrýstingi sem ýtir þindinni ofar í brjóstholið. Með samdrætti
grindarbotnsvöðva helst þrýstingur í kviðarholi. Grindarbotnsvöðvar og kviðvöðvar taka því þátt í öndun
með samstilltum samdráttum (Talasz o.fl., 2010).

2.7 Samband grindarbotnsvöðva, hryggsúlu og áreynsluþvagleka
Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli þvagleka, einkenna frá öndunarfærum, einkenna frá
meltingarvegi og bakverkja (Smith o.fl., 2006; Koskimaki o.fl., 2001; Finkelstein, 2002; Hestbaek o.fl.,
2004; Kaplan o.fl., 1996). Rannsókn Smith o.fl. (2009) á konum með þvagleka og einkenni frá
öndunarfærum leiddi í ljós að þær voru líklegri til að þróa með sér verki í baki. Líkurnar á að þróa með
sér bakverki aukast til muna í konum sem upplifa ný einkenni þvagleka, einkennum í meltingarvegi eða
öndunarfærum á sama tímabili. Þessar niðurstöður gefa til kynna að þessi vandamál auki líkurnar á
bakverkjum. Ekki er þó hægt að útiloka það að bakverkir ýti undir þessi vandamál, þ.e. þvagleka,
einkenni frá öndunarfærum og meltingarvegi. Þetta samband hefur ekki verið rannsakað nánar en á því
er full þörf (Smith o.fl., 2014).
Hægt er að greina marga þætti sem geta haft áhrif á stoðkerfi (e. musculoskeletal), þvagleka,
öndunarfæri og meltingarveg. Þeir þættir gætu haft áhrif á vanvirkni þessara kerfa. Til dæmis verður
breyting á vöðvavirkni bolvöðva hjá einstaklingum með bakverki en sú breyting á að vernda hryggsúluna
(Cholwicki o.fl., 1997; Hodges o.fl., 2007; DeLancey, 1988; Johannsson o.fl., 2005). Breytingin gæti
aukið þrýsting á þvagblöðru og þar með aukið líkur á þvagleka. Breytingin getur einnig hamlað hreyfingu
brjóstkassans við öndun og þar með aukið öndunarerfiðleika (Cholwicki o.fl., 1997; Hodges o.fl., 2007;
DeLancey, 1988; Johannsson o.fl., 2005). Nægur grundvöllur er til staðar til að áætla að breyting á
einum af þessum þáttum sem tengjast tiltekinni röskun gæti stuðlað að þróun einkenna í öðru kerfi, til
dæmis aukin krafa á þvagblöðrustjórn við aukna vinnu kviðvöðvanna (Hodges og Tucker, 2011; Smith
o.fl., 2007).
Í rannsókn Smith o.fl. (2014) kom í ljós hjá öllum aldurshópum að bakverkir, einkenni frá
meltingarfærum og einkenni frá öndunarfærum þróuðust út frá þvagleka. Einnig ef konurnar voru með
verki í baki við upphaf rannsóknar voru auknar líkur á að þær þróuðu með sér einkenni frá meltingarvegi
og öndunarfærum. Þessi rannsókn sýndi fram á það að ef röskun er til staðar í tilteknu kerfi, svo sem
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bakverkur, einkenni frá öndunarfærum, einkenni frá meltingarvegi og þvagleki, þá stuðlar það að þróun
einkenna eða raskana í öðrum kerfum innan þessara þátta sem nefndir voru. Til dæmis var ekki bara
þvagleki áhættuþáttur á að þróa með sér bakverki en einnig var það öfugt, bakverkur jók áhættuna á
þvagleka. Á sama hátt voru konur með öndunarerfiðleika líklegri til að þróa með sér verki í baki og öfugt.
Margar tilgátur eru um af hverju þessir kvillar tengjast, en ein helsta tilgátan er breytt starfsemi
bolvöðva. Bolvöðvar hafa áhrif á öndun, starfsemi meltingar- og þvagfæra og er stjórn bolvöðvanna
beintengd við áðurnefnda kvilla (Cholwicki o.fl., 1997; Hodges o.fl., 2007; DeLancey, 1988; Radelbold
o.fl., 2000; Smith o.fl., 2007, Smith o.fl., 2007). Orsökin getur verið fjórþætt. Aukin virkni í bolvöðvum
getur aukið álag á hrygg með því að hamla dempun í bakinu (Marras o.fl., 2001; Gardner-Morse og
Stokes, 1998; Lotz o.fl., 1988; Kumar, 1990; Mok o.fl., 2007). Annað er að bolvöðvavirkni eykur þrýsting
í kviðarholinu og þar með þrýsting á þvagblöðruna sem eykur líkur á þvagleka (DeLancey, 1988;
DeLancey, 1996). Þriðji þátturinn er að kviðvöðvar geta hamlað starfsemi rifja og þindar í öndun, sem
hefur áhrif á afköst öndunar (Abe o.fl., 1996). Fjórði þátturinn er að þessi aukna virkni kviðvöðva gæti
leitt til einkenna í tengslum við meltingarveginn, t.d. rembings við hægðalosun (Johannsson, 2005).
Þegar gögnin eru tekin saman er hægt að geta sér til að breytingar í stjórnun á bolvöðvavirkni í tengslum
við bakverki, þvagleka, öndunarfæra erfiðleika og vanvirkni meltingarfæra geti átt þátt í þróun á
samfarandi einkennum í líffærakerfum í brjóst- og kviðarholi (Smith o.fl., 2014).

2.8 Samantekt
Eðlileg öndun, eða þindaröndun, felur í sér samstillta hreyfingu á brjóstkassa og kvið. Mynstur
öndunarhreyfinga einstaklings við öndun, ákvarðast m.a. af ferli, tíðni, samhverfu, takti og tegund
öndunarhreyfinga. Við óstarfræna öndun verður röskun á öndunarmynstri einstaklinga en það getur
stafað af meinafræðilegum eða sálrænum kvillum. Ekki er til nein formleg skilgreining á óstarfrænni
öndun en settar hafa verið fram fimm mismunandi tegundir öndunarmynstra; oföndunarheilkenni, djúp
andvörp, ríkjandi brjóstkassaöndun, þvinguð kviðarútöndun og öndun með misræmi milli hreyfinga
brjóskassa og kviðar. Djúpöndunaræfingar breyta öndunarmynstri einstaklinga með óstarfræna öndun
og viðhalda eðlilegu öndunarmynstri. Öndunaræfingar með Voldyne eða svipuðu tæki geta ýtt undir
eðlilegt öndunarmynstur, aukið hreyfingar á kvið, minnkað hreyfingar aðstoðaröndunarvöðva og aukið
andrýmd. Það verða auknar kröfur við öndun í söng borið saman við hvíldaröndun. Samkvæmt
rannsóknum er engin marktækur munur á öndunarmynstri óþjálfaðra einstaklinga sem stunda ekki söng
og þjálfaðra söngvara í hvíldaröndun en það er munur á milli þessara tveggja hópa við söng.
DRA er þegar bilið á milli kviðvöðvanna eykst um 2,7 cm eða meira. DRA getur breytt
líkamsstöðu og aukið álag á mjóbakið vegna minnkaðs styrks og vöðvastjórnar í kviðvöðva. Kviðveggur
hefur ýmis áhrif á líkamann, þar á meðal stuðning við innri líffæri og áhrif við öndun. Þrátt fyrir algengi
DRA þá er lítið vitað um forvarnir. Kviðvöðvaæfingar eru algengt meðferðarform en rannsóknir hafa ekki
sýnt fram á hvaða kviðvöðvaæfingar hafa góð áhrif í meðferð við DRA og enn er lítil vitneskja um hvernig
inngrip sjúkraþjálfara geta haft áhrif á DRA.
Þvagleki er algengur vandi sem hrjáir fólk á öllum aldri en er þó algengastur um miðjan aldur.
Vandinn kemur oftar upp hjá konum en körlum og er tiltölulega dýrt heilbrigðisvandamál samkvæmt
rannsóknum. Þvagleki getur haft áhrif á lífsgæði og virkni fólks í samfélaginu. Hann er algengt vandamál
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hjá íþróttakonum og getur haft áhrif á bæði þátttöku og virkni þeirra í hreyfngu. Rannsóknir hafa sýnt að
grindarbotnsæfingar beri árangur fyrir allar gerðir þvagleka og er grindarbotnsþjálfun alltaf fyrsta
meðferð við þvagleka. Mikilvægt er að sjúkraþjálfarar séu vel upplýstir um vandamálið og geti aðstoðað
konur með þennan vanda. Bersýnilega er ljóst að sjúkdómsástand gæti verið til staðar í öðrum kerfum
sem ekki er af völdum breytinga á vöðvavirkni svo sem lungnaþemba, en í því tilfelli gæti breyting á
vöðvavirkni haft áhrif á til dæmis einkenni sjúkdómsins og þar með breytingu á öndunarmynstri.

3 Efni og aðferðir
3.1 Þátttakandi
Rannsakendur hittu einstaklinginn og tóku hjá honum sögu. Í þessum hluta er einstaklingurinn kallaður
Anna. Anna er á fertugsaldri, fjölbyrja, söngnemi og langhlaupari. Börnin átti hún með stuttu millibili eða
á sjö árum. Anna er hávaxin kona í meðalþyngd. Samhliða söngnámi og langhlaupi stundar hún
reglubunda hreyfingu á líkamsræktarstöð þar sem lögð er áhersla á styrktarþjálfun. Anna leitaði til
sjúkraþjálfara í október 2012 vegna erfiðleika við öndun þegar hún söng og mæði við hlaup. Þegar hún
söng leið henni eins og hún hafði ekki úthald í að syngja út línuna og þyrfti að draga inn andann í miðri
línu. Varðandi hlaupin þá lýsti hún því að hún næði aldrei að byggja upp þol. Hennar mesta
hlaupavegalengd var í kringum fimm kílómetra og reyndist henni alltaf jafn erfið. Eftir fyrstu meðgöngu
fann hún fyrir þvagleka við áreynslu eins og hopp, sipp og hnerra. Aðspurð hvaðst hún ekki vera viss
hvort áreynsluþvaglekinn hafi ágerst á seinni meðgöngum. Samt sem áður var áreynsluþvaglekinn ekki
að hrjá Önnu í daglegu lífi. Einnig hafði fyrsta meðgangan þau áhrif á kviðvegginn að það myndaðist
magálsvöðvagliðnun sem ekki gekk til baka.

3.1.1 Skoðun
Skoðun og mælingar voru framkvæmdar á Önnu á tímabilinu 14. október til 9. nóvember 2012 af
sjúkraþjálfara á Landspítalanum. Mælingar með ÖHM Andra voru gerðar með þátttakanda í baklegu í
20° halla með kodda undir höfði og hnjám. Hreyfingar brjóstkassa og kvið voru mældar með leysigeisla
með sex nemum sem lagðir voru 20 cm frá bringubein, yfir fjórða og níunda rif og í hæð við nafla báðum
megin. Meðan mæling fór fram mátti viðfang hvorki tala né hreyfa sig. Framkvæmdar voru þrjár
mælingar og stóð hver mæling í 60 s. Þegar spírómetría var framkvæmd á Önnu, sat hún bein í baki
með báða fætur á gólfi. Fyrirmæli um framkvæmd öndunarmælingarinnar voru gefin áður en mæling
hófst, einnig á meðan mælingu stóð var hún leidd í gengum aðferðina og hvött áfram. Magn
innöndunarlofts í djúpöndun var metið með Voldyne 5000. Anna sat með beint bak, mælitækið í
augnhæð, axlir slakar og fyrirmæli gefin um að draga andann djúpt en ekki snöggt að sér. Skoðun
samanstóð af almennri athugun ásamt líkamsstöðugreiningu, hreyfiferlar í mjóbaki og mjaðmagrind voru
skoðaðir og sérpróf notuð til að greina skekkjur í mjaðmagrind og vanstarfsemi í vöðvum. Auk þess fór
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fram þreifing á mjúkvefjum baks og mjaðmagrindar. Að lokum var tekið vöðvarafrit af
grindarbotnsvöðvum með Myomed 932. Mældir voru 10 samdrættir í grindarbotnsvöðvum þar sem hver
samdráttur varði í 10 s og 20 s hvíld á milli samdrátta.

3.1.2 Meðferð
Áhersla í meðferð Önnu var að leiðrétta öndun með styrkjandi æfingum fyrir kvið- og grindarbotnsvöðva
ásamt öndunaræfingum. Öndunaræfingar samanstóðu af öndunaræfingum með og án Voldyne. Anna
fékk þau fyrimæli að liggja á bakinu leggja aðra höndina á kvið, anda inn um nef eins djúpt og hún gat
og finna hvernig kviðurinn færðist út við innöndunina. Síðan anda frá sér út í gegnum nef og finna hvernig
kviðurinn fjaðraði til baka, þessa æfingu framkvæmdi hún á morgnanna áður en hún fór á fætur og að
kvöldi til áður en hún fór að sofa. Einnig var öndunaræfing með Voldyne þar sem markmiðið var að fá
eins langa og djúpa innöndun og unnt er, 10 endurtekningar tvisvar sinnum á dag. Fyrir djúpu
kviðvöðvana voru notaðar kviðvöðvaæfingar. Framkvæmd æfinga var gerð í baklegu, með beygju í
mjöðmum og hnjám, fingur staðsettir á festur kviðarþvervöðvans fyrir neðan efri fremri
mjaðmarbeinsnibbu (e. anterior superior iliac spine) því næst að spenna grindarbotn og draga fingur að
hvor öðrum. Stignun á kviðaræfingu er framkvæmd eins og hér segir, í hliðarlegu eða baklegu og lyfta
beinum fæti frá gólfi og láta hann síga rólega niður aftur öðrum megin í einu. Einnig voru framkvæmdar
alhliða kviðvöðvaæfingar t.d. kviðvöðvakreppa þar sem Anna lá á bakinu og þrýsti mjóbakinu í undirlag
og framkvæmdi æfinguna. Til að styrkja grindarbotnsvöðva þurfti Anna að spenna vöðvana eins og hún
gat og halda í 5 s, slaka síðan á í 5 s með 20 endurtekningum tvisvar sinnum á dag. Auk þess
úthaldsþjálfun fyrir grindarbotnsvöðvana sem fól í sér hraðar vöðvaspennur eins lengi og hún hafði
úthald til.

3.2 Mælitæki
3.2.1 Spírómetría
Spírómetría (e.spirometer) er tæki sem mælir hve miklu lofti einstaklingur nær að anda frá sér á einni
sekúndu (e. forced expiratory volume) og heildarinnöndun (e. forced vital capacity). Einstaklingur andar
í gegnum munnstykki sem tengt er við spírómetríuna. Við innöndun fer loft úr tækinu í lungun og við
útöndun færist loft úr lungum í tækið en með þessari aðferð er hægt að gera nákvæmar mælingar á því
magni lofts sem flæðir um lungun í öndun. Samkvæmt Ahmaidi o.fl. (1999) þá er spírómetría réttmætt
og áreiðanlegt tæki.
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3.2.2 Voldyne 5000
Voldyne 5000 er tæki til að mæla rúmtak lofts í lungum. Einnig er tækið notað til að auka hreyfingu
þindar og þar með auka rúmtak lofts í lungum. Tækinu er haldið í uppréttri stöðu í augnhæð. Eftir eðlilega
útöndun eru varir lagðar þétt yfir munnstykkið. Einstaklingur dregur hægt inn andann og við innöndun
eiga efri mörk gula sívalningsins að haldast innan marka bláu línanna sem sjást á meðfylgjandi mynd
(mynd 1). Utanvert á tækinu er rúmmálsmælikvarði sem hægt er að nota sem viðmiðunargildi fyrir
einstaklinga.
.

Mynd 1: Voldyne 5000
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3.2.3 Öndunarhreyfingamælirinn Andri (ÖHM Andri/RMMI
ÖHM Andri (RMMI/respiratory movement measuring instrument, ReMo (Keldnaholt, Reykjavík, Ísland))
er aðferð til að mæla öndunarhreyfingar og öndunarmynstur. Það mælir fram- og afturhreyfingu (e.
anterior og posterior) brjóstkassa og kviðveggjar í öndun beggja vegna. Einnig veitir Andri upplýsingar
um öndunargerð, tíðni, takt og samhverfu öndunarhreyfinga. Tækið getur mælt einstaklinga í öllum
líkamsstöðum, það er meðfærilegt og því hentugt mælitæki til að nota á rúmliggjandi einstaklinga.
Mælingin tekur aðeins um 4-5 mínútur og krefst lágmarks tölvukunnáttu (María Ragnarsdóttir og Ella
Kolbrún Kristinsdóttir, 2006). Tækið er réttmætt og áreiðanlegt (Olsen og Romberg, 2010)

3.2.4 ASLR (Active Straight Leg Raise Test)
ASLR er próf til að meta getu kviðarþvervöðva og margklofavöðva (m. multifidus) til að flytja þunga frá
hrygg yfir á fótlegg með mjaðmargrind (Jansen o.fl., 2010). Prófið byggist á því að einstaklingur þarf að
lyfta öðrum fæti upp frá bekk í baklegu. Einstaklingi er sagt að lyfta öðrum fæti upp (20 cm frá bekknum)
án þess að beygja um hné, halda stöðunni í 10 s og slaka síðan á (Hu o.fl., 2012). Prófið er réttmætt og
áreiðanlegt (Mens o.fl., 2001).

3.2.5 Myomed 932
Til að mæla og skoða virkni í grindarbotnsvöðvum var notast við vöðvarafritstækið Myomed 932,
framleitt af Enraf Nonius í Hollandi. En vöðvarafrit er viðurkennd aðferð til að meta styrk vöðva. Notkun
tækisins felur í sér að yfirborðsrafskaut, rafskaut með grönnum vírum (e. fine wire electrode) eða nálar
eru staðsettar á þeim vöðva sem á að skoða. Mismunandi er eftir vöðvum hversu mikil rafvirknin er en
fer það aðallega eftir stærð vöðva og hversu margir vöðvaþræðir eru virkir á meðan á mælingu stendur.
Svo að réttmæti haldist í gegnum mælingu er mikilvægt að fylgjast með því að vöðvavinnan fari fram á
æskilegan hátt, einnig að sem mest slökun komi fram í þeim vöðvum sem eru í nálægð við þá vöðva
sem verið er að mæla (Sapsford og Hodges, 2001). Tækið er réttmætt og áreiðanlegt (Gunnarsson og
Mattiasson, 1999).

3.3 Úrvinnsla gagna
Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið Microsoft Excel 2013. Niðurstöður mælinga voru settar
inn í tölfræðiforritið og búin voru til súlurit.

3.4 Siðfræði
Upplýsingar um rannsóknina og rannsóknaráætlun voru sendar til Sðanefndar heilbrigðisrannsókna á
Landspítalanum. Endanlegt samþykki siðanefndar Landspítalans kom 2. maí 2017 (sjá fylgiskjal 1). Leyfi
frá framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala kom þann 26. apríl, 2017 (sjá fylgiskjal 2). Rannsóknin
fékk siðanefndarnúmerið 172017. Þátttakandi gaf upplýst samþykki fyrir þátttöku (sjá fylgiskjal 3), einnig
fékk þátttakandi kynningarbréf um eðli og umfang verkefnisins (sjá fylgiskjal 4).
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4 Niðurstöður
4.1 ÖHM Andri
ÖHM Andri mælir öndunarhreyfingar í brjóstkassa og kvið í inn- og útöndun, sjá mynd 2. Hæðir tákna
innöndun og lægðir tákna útöndun. Hæðir og lægðir á kúrfunni ættu að færast samtímis upp og niður, á
öllum mældum svæðum eins og sjá má á mynd 3. Á mynd 2 sést ósamhverfa á hreyfingum
brjóstkassans. Efri hluti brjóstkassa er í innöndunarfasa meðan neðri hluti brjóstkassa og kviður eru í
útöndunarfasa Þetta gæti verið dæmi um óstarfræna öndun. Sjá myndir 2 og 4.

Mynd 2: Fyrri mæling á hvíldaröndun (14. október 2012). Lóðréttur ás sýnir öndunarheyfingar
(mm) lárétti ásinn sýnir tímann (sek). LUTh (left upper thorax/ efri rif vinstra megin),
RUTh (right upper thorax/ efri rif hægra megin), LLTh (left lower thorax/ neðri rif vinstra
megin), RLTh (right lower thorax/ neðri rif hægra megin), LA (left abdominal/ kviður
vinstra megin) og RA (right abdominal/ kviður hægra megin).
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Eins og sést á mynd 3 hefur ósamhverfan sem sást á mynd 2 leiðrétts og er
kviðaröndun/þindaröndun mest áberandi.

Mynd 3: Seinni mæling á hvíldaröndun (9. nóvember 2012). (Útskýring á mynd, sjá mynd 2).
Eins og sést á mynd 4 kemur sama ósamræmi fram við hreyfingar á brjóstkassa í djúpöndun
og í hvíldaröndun. Þessi ósamhverfa leiðréttist einnig í seinni mælingu, sjá mynd 5.

Mynd 4: Fyrri mæling á djúpöndun (14. október 2012). (Útskýring á mynd, sjá mynd 2).
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Mynd 5: Seinni mæling á djúpöndun (9. nóvember 2012). (Útskýring á mynd, sjá mynd 2).

Mynd 6 sýnir niðurstöður mælinga á öndunarhreyfingum í hvíld í fyrri og seinni mælingu. Eins
og sést á myndinni minnka hreyfingar efri hluta brjóstkassans milli mælinga, þ.e. við fyrri mællingu er
rifjaöndun ríkjandi en þindaröndun í þeirri seinni. Mesta breyting á milli fyrri og seinni mælinga var á
hreyfingum kviðar hægra og vinstra megin. Færsla á kvið hægra megin fór úr 5,2 mm upp í 9,0 mm og
vinstra megin úr 4,5 mm upp í 9,5mm.
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Mynd 6: Öndunarhreyfingar í hvíld, fyrri og seinni mæling.
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Á mynd 7 eru niðurstöður mælinga á öndunarhreyfingum við djúpöndun. Hreyfing kviðar
minnkar milli fyrri og seinni mælinga beggja vegna (munur á hægri hlið var 7,1 mm en 9,7 mm á þeirri
vinstri).
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Mynd 7: Öndunarhreyfingar í djúpöndun, fyrri og seinni mæling.

Hreyfingar brjóstkassans minnka milli mælinga, úr 19,0 mm í 7,3 mm vinstra megin, en á hægri
hlið úr 21,6 mm í 6,5 mm. Lítil breyting á milli mælinga vinstra og hægra megin á hreyfingum kviðar, úr
15,4 mm niður í 15,1 mm hægra megin en úr 14,8 mm upp í 15,3 mm, sjá mynd 8.
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Mynd 8: Öndunarhreyfingar í meðvitaðri þindaröndun, fyrri og seinni mæling.
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4.2 Skoðun og mælingar
Þátttakandi (Anna) í rannsókninni var kona á fertugsaldri. Anna er hávaxin og í kjörþyngd.
Líkamsstöðugreining leiddi í ljós að Anna er samhverf milli hægri og vinstri hliðar og eru hreyfimynstur
eðlileg. Anna er með framhalla á mjaðmagrind með aukinni mjóbaksfettu (e. lumbal lordsis). Ekkert
athugavert var við skoðun á hreyfiferlum í brjóstbaki og mjóbaki. Skekkju- og sársaukaáreitispróf fyrir
mjaðmagrind voru neikvæð, engar skekkjur né verkir. Við framkvæmd ASLR prófisins voru niðurstöður
jákvæðar beggja vegna, veikir kviðvöðvar (kviðarþvervöðvi og margklofavöðvi) og DRA. Niðurstöður
gáfu til kynna að Anna væri með óeðlilegt öndunarmynstur. Spírómetría var eðlileg og náði Anna að
draga að sér 4000 ml í Voldyne. Niðurstöður úr grindarbotnsmælingum sýndu fram á virkni undir
meðaltali.

4.3 Vöðvarafrit af virkni grindarbotnsvöðva
Niðurstöður mælinga á virkni grindarbotnsvöðva með mælitækinu Myomed 932 sjást á mynd 9.
Heildarspenna grindabotnsvöðva jókst um 1050 µV.
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0
Fyrri mæling

Seinni mæling

Mynd 9: Virkni grindarbotnsvöðva í µV fyrri mæling samanborin við þá seinni (meðaltalstölur).

4.4 Árangur meðferðar
Eins og sjá má á niðurstöðum mælinga þá bar sjúkraþjálfun árangur á tæplega fjórum vikum.
Þátttakandinn gerði heimaæfingar sem fólust í öndunaræfingum, æfingum fyrir grindarbotnsvöðva og
kviðvöðva. Hún fékk kennslu í þindaröndun og gerði einnig öndunaræfingar með Voldyne. Eftir þessa
kennslu og fræðslu frá sjúkraþjálfara þá upplifði hún þá tilfinningu að hún hafi alla tíð verið að anda með
óæskilegum öndunarhreyfingum og öndunarmynstri. Breytti hún öndunarmynstri sínu til hins betra og
finnur nú ekki fyrir úthalds- og þolleysi í söng og hlaupum. Nær hún að ljúka við línur í söng og finnur
ekki fyrir mæði þegar hún syngur. Einnig fann söngkennari hennar mun á frammistöðu og getu hennar
við söng. Hún hleypur lengri vegalengdir án þess að finna fyrir þeim erfiðleikum sem hrjáðu hana áður.
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Hún hefur tvisvar sinnum hlaupið hálft maraþon eftir meðferð sjúkraþjálfara. Lengstan tíma tók að bæta
öndunarmynstrið hennar. Að hennar sögn tók það hana nokkrar vikur að læra að anda rétt en tók hana
hátt í hálft ár að venja sig á það öndurmynstur og þurfa ekki að hugsa um hvern andardrátt. Einnig hafði
þetta mikil áhrif á getu hennar til að takast á við streitu. Hún öðlaðist getu til að draga andann djúpt og
ná þannig að slaka á, eitthvað sem hún gat ekki fyrir meðferð. Eftir framkvæmd heimaæfinga fyrir
kviðvöðva styrktust þeir til muna en DRA gekk ekki til baka. Heimaæfingar fyrir grindarbotnsvöðva höfðu
þau áhrif á tilfellið að þvaglekinn minnkaði og finnur hún vart fyrir honum í dag.

5 Umræður
Tilgangur þessarar ritgerðar var að lýsa einkennum, skoðun, meðferð og árangri meðferðar hjá
einstaklingi sem leitaði til sjúkraþjálfara vegna erfiðleika með öndun við söng og mæði við hlaup.
Jafnframt að tengja árangur meðferðarinnar við staðfestar rannsóknir á sviðinu og fjalla um hvernig þær
útskýra einkenni hennar. Einstaklingurinn leitaði til sjúkraþjálfara vegna erfiðleika með öndun við söng
og mæði við hlaup. Skoðun á öndunarhreyfingum benti til óstarfrænnar öndunar þar sem hárifjaöndun
var ráðandi bæði í hvíld og við djúpöndun. Við nánari skoðun kom í ljós DRA, veikleiki í kviðvöðvum og
vanstarfsemi í grindarbotnsvöðum með áreynsluþvagleka sem afleiðingu. Í framhaldi af því var sett upp
æfingaáætlun með styrkjandi æfingum fyrir kvið- og grindarbotnsvöðva. Auk þess öndunaræfingar. Í
endurkomu eftir 4 vikur kom í ljós að öndunarhreyfingar voru orðnar eðlilegar, þindaröndun ráðandi í
hvíld og í djúpöndun, styrkur í kvið- og grindarbotnsvöðvum meiri og áreynsluþvagleki á undanhaldi.
Einnig fann einstaklingurinn sjálfur fyrir jákvæðum áhrifum við söng og líkamlega áreynslu, mæði
minnkaði og þol jókst.
Við hárifjaöndun eru hjálparvöðvarnir; höfuðvendivöðvi og efri hluti sjalvöðva (m. trapezius),
virkir og styðja við höfuð og háls. Einnig hjálpa þeir til við að lyfta brjóstkassanum upp við öndun (Kendall,
2005). Daimon og Yamaguchi (2014) sögðu einnig frá í rannsókn sinni að virkni sjalvöðva eykst og helst
í hendur við aukna hreyfingu á efri hluta brjóstkassa. Við innöndun dregst þindin saman en
kviðarþvervöðinn og grindarbotnsvöðvar vinna eksentrískt; þetta er öfugt við útöndun. Í þessu ferli þarf
að vera mikil samvirkni milli vöðvakerfa til að æskilegar öndunarhreyfingar og öndunarmynstur eigi sér
stað (Richardson o.fl., 2004). Notkun á hjálparvöðvum við öndun er talin mjög orkukræf og eykur hlutfall
öndunar í heildar orkueyðslu einstaklingsins (Criner og Celli, 1988). Það gæti hugsanlega útskýrt
úthalds- og þolleysi einstaklingsins við söng og líkamsþjálfun að einhverju leyti.
En hverjar gætu verið ástæður þess að orkurík rifjaöndun verður ríkjandi í hvíld og við
djúpöndun? Svo virðist sem að styrkur kviðvöðva og grindarbotnsvöðva hafi áhrif á öndunarhreyfingar.
Í grein Hodges o.fl. (2001) kemur fram að þindin sem og aðrir öndunarvöðvar gegna líka hlutverki í að
auka eða viðhalda stöðugleika hryggjar þegar útlimir eru á hreyfingu. Þetta sýnir fram á mikilvægi
samvirkni milli þessara vöðvakerfa. Við hraða öndun minnkar virkni þessara vöðva við að auka
stöðugleika bolsins. Því er hægt að velta fyrir sér hvort orsakasamhengið geti líka verið öfugt, þ.e. að
vanstarfsemi í grindarbotnsvöðvum og kviðvöðvum hafi áhrif á öndun. Hodges o.fl. (2007) sýndu fram á
að grindarbotnsvöðvar gegndu hlutverki í stjórnun á kviðarholsþrýstingi og tækju þannig bæði þátt í
vöðvastjórnun öndunar sem og að auka stöðugleika í hrygg. Ef vanstarfsemi er í þessum vöðvakerfum
breytist kviðarholsþrýstingur sem hefur áhrif á öndun (Hodges o.fl., 2007; Sapsford o.fl., 2001). Þetta
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gæti skýrt hvers vegna öndunarhreyfingar einstaklingsins breyttust við það að styrkja bæði kvið- og
grindarbotnsvöðva.
Þegar seinni mæling á öndunarhreyfingum var framkvæmd kom vel í ljós að hjá konunni var
þindaröndun ríkjandi bæði við hvíld og í djúpöndun. Með þindaröndun eykst loftun í neðri hluta lungna
og eftir því sem hreyfingar þindar aukast dregur úr vöðvavirkni öndunarvöðva í brjóstkassa (Deshman
og Wilson, 2004). Einnig er hugsanlegt að slappir kviðvöðvar og aukin mjóbaksfetta gætu raskað
samvirkni vöðvakerfa við öndun. Við vinnu kviðvöðva verður aukinn kviðarholsþrýstingur sem þrýstir
þindinni upp og útöndun verður skilvirkari (Hodges o.fl., 2007; Sapsford o.fl., 2001). Þegar samdráttur á
sér stað í grindarbotnsvöðvum tengist það virkni kviðvöðva, þ.e. þessir vöðvahópar vinna saman að því
að viðhalda eða bregðast við breytingum á kviðarholsþrýstingi (Sapsford o.fl., 2001). Hodges o.fl. (2007)
sögðu frá því að þegar kviðarholsþrýstingur eykst við tal, djúpa öndun og hósta dreyfist þrýstingurinn í
allar áttir vegna innri líffæra og kviðarholsvökva í kviðarholinu. Þar af leiðandi mynda
grindarbotnsvöðvar, þindin og kviðvöðvar samdrátt til að verja innri líffæri fyrir þessum aukna
kviðarholsþrýsting og þar með leggja sitt af mörkum við öndun. Rannsókn Park o.fl. (2015) skoðuðu
áhrif þess að spenna grindarbotnsvöðva á virkni öndunarvöðva og andrýmd. Marktækur munur var á
vöðvavirkni útöndunarvöðva og í höfuðvendivöðva við framkvæmd samdráttar í grindarbotnsvöðvum.
Einnig sýndi fyrrnefnd rannsókn að samdráttur í grindarbotnsvöðvum gæti verið áhrifaríkur í að virkja
öndunarvöðva og gæti það haft áhrif á lungnarýmd. Þetta bendir til þess að samdráttur í
grindarbotnsvöðvum er mikilvægur í að viðhalda öndun við hreyfingu. Samdráttur í grindarbotnsvöðvum
jók virkni öndunarvöðva og þindar og þar með hefur áhrif á styrk öndunarvöðva og hversu hratt
einstaklingur getur loftað lungun (Sapsford o.fl., 2001). Þess vegna er mikilvægt að notast við
grindarbotsþjálfun til að bæta virkni öndunar (Han og Ha, 2015). Konur með áreynsluþvagleka eru með
aukinn kviðarholsþrýsting þegar þær spenna grindarbotnsvöðva. Þessi aukni kviðarholsþrýstingur getur
leitt til vanvirkni í kviðvöðvum og öndun (Thompson og O‘ Sullivan, 2003). Í samantektarrannsókn Bø
o.fl. (2009) kemur fram að samstilltur samdráttur verður í kviðarþvervöðva við samdrátt í
grindarbotnsvöðva. En þessi samstillti samdráttur getur verið ábótavant hjá einstaklingum með vanvirkni
í grindarbotnsvöðvum. Eftir meðferð með styrkjandi æfingum fyrir kvið- og grindarbotnsvöðva ásamt
öndunaræfingum voru kviðhreyfingar nálægt meðaltali á færslu kviðar við djúpöndun þegar tölur voru
bornar saman við meðaltalstölur úr rannsókn Maríu Ragnarsdóttur og Ellu Kolbrúnar Kristinsdóttur
(2006).
Þegar einstaklingi var sagt að nota meðvitaða þindaröndun í mælingunni var hárifjaöndun
ríkjandi í fyrri mælingu en í þeirri seinni var þindarröndun ríkjandi. Því er líklegt að orkunotkunin hafi
minnkað milli fyrri og seinni mælinga vegna hagstæðra öndunarhreyfinga og öndunarmynsturs, þar sem
hjálparvöðvar öndunar eru orkufrekir við hárifjaöndun (Criner og Celli, 1988). Niðurstöður úr rannsókn
Yamaguti o.fl. (2012) styðja þá kenningu að þindaröndun gæti ýtt undir breytingu á vanabundnu
öndunarmynstri og þar með aukið virkni þindarinnar við öndun. Æfingar til að leiðrétta öndunarmynstur
hennar báru árangur samkvæmt mælingum. Einnig sýndu þeir fram á að þeir sem voru með aukna
hárifjaöndun og minni virkni í þindinni, sýndu fram á meiri framfarir eftir framkvæmd öndunaræfinga
borið saman við þá sem voru ekki með aukna hárifjaöndun og minnkaða virkni í þind. Einnig jukust
hreyfingar á kvið við framkvæmd öndunaræfinga. Talið er að þindaröndun hafi gagnleg áhrif á að auka
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hámarksþol við þjálfun, bæti blóðgös og auki virkni þindarinnar (Vitacca o.fl., 1998; Ambrosino o.fl.,
1981).
Niðurstöður mælinga á virkni kviðarþvervöðva og margklofavöðva með ASLR prófinu sýndu
fram á að við fyrri mælingu þann 14. október var prófið jákvætt beggja vegna. En við seinni mælingu
þann 9. nóvember var prófið neikvætt beggja vegna og sýndi því árangur á framkvæmd æfinga fyrir
kviðvöðva og djúpuvöðva bols. Minnkuð virkni í kviðarþvervöðva getur valdið því að þindin nær ekki
fullkomlega sínu hvelfingslaga útliti við útöndun og hefur það áhrif á virkni öndunar. Innöndun verður
ábótavant þar sem hreyfingar þindar á færslu brjóstkassa minnkar (Loring og Mead, 1982).
Líkamsstöðugreining á einstaklingnum leiddi í ljós aukna mjóbaksfettu. Aukin mjóbaksfetta getur verið
afleiðing veikra kviðarþvervöðva og getur haft áhrif á samhæfingu þindar og kviðarþvervöðva við öndun
(Boyle o.fl., 2010).
Park o.fl. (2005) skoðuðu virkni öndunarvöðva fyrir og við samdrátt í grindarbotnsvöðvum.
Rannsóknin var gerð á 19 heilbrigðum konum á þrítugsaldri. Niðurstöðurnar sýndu fram á að
lungnarýmd jókst þegar grindarbotnsvöðvar voru í samdrætti. Þessi rannsókn sýnir fram á að tengsl eru
á milli öndunarvöðva og grindarbotnsvöðva. Það að þjálfa grindarbotnsvöðva hefur áhrif á starfsemi
öndunar og er því mikilvægur þáttur þegar kemur að því að bæta virkni öndunar (Park o.fl., 2005). Eins
og kom fram í rannsókn Spitznagle o.fl. (2007) var fylgni á milli þess að vera með DRA og þróa með sér
áreynsluþvagleka. Þó svo að styrkur kviðvöðva jókst milli mælinga hjá einstaklingnum þá gekk DRA ekki
til baka og hrjáir hana enn í dag vegna útlitslegra áhrifa á andlega líðan.
Samkvæmt rannsókn Halldóru Eyjólfsdóttur (2008), sem skoðaði spennu í grindarbotni hjá
konum sem fengu kennslu á grindarbotnsæfingum, kom í ljós að heildarspenna kvenna eftir meðferð
grindarbotnsþjálfunar var 1699 µV. Grindarbotnsæfingar sem einstaklingurinn notaðist við báru góðan
árangur samkvæmt niðurstöðum mælinga. Einnig hafði grindarbotnsþjálfunin jákvæð áhrif á
áreynsluþvagleka einstaklingsins þar sem þvaglekinn minnkaði og meðferð bar árangur. Samkvæmt
rannsókn Hay-Smith o.fl., (2001) er grindarbotnsþjálfun áhrifaríkari en sýndarmeðferð (e. placebo) eða
engin meðferð þegar kemur að áreynsluþvagleka og hafa aðrar rannsóknir sýnt fram á að árangur
grindarbotnsþjálfunar við áreynsluþvagleka sé allt upp í 70% (Bo o.fl., 1990). Virkni grindarbotns- og
kviðvöðva hefur áhrif á öndun, t.d. eykst kviðarholsþrýstingur við hósta og öndun. Grindarbotnsvöðvar
spila stórt hlutverk í að viðhalda kviðarholsþrýstingi og þar má að segja að virkni grindarbotnsvöðva hafi
bein áhrif á öndun (Howard o.fl., 2000).
Niðurstöður fyrri mælinga á öndunarhreyfingum einstaklingsins bentu til að öndun væri
óstarfræn. Þegar innöndunarhreyfing verður í kvið og neðri brjóstkassa eru þau svæði í innöndunarfasa
á sama tíma er efri brjóstkassi í útöndunarfasa og hreyfist því ekki í takt við aðrar hreyfingar neðri
brjóstkassa og kvið. Þegar efri hluti brjóstkassi er í innöndunarfasa eru kviður og neðri brjóstkassi í
útöndunarfasa. Þetta eykur erfiðleika við öndun fyrir einstaklinginn þar sem mikil óregla kemur fram í
hreyfingum. Þetta benti til þess að einstaklingurinn hefði verið með hárifjaöndun og öndun með misræmi
milli hreyfinga brjóstkassa og kviðar. Eftir meðferð nær einstaklingur fram æskilegra öndunarmynstri og
öndunarhreyfingum, þ.e. þindaröndun og jókst þá úthald við söng og hlaup.
Að ofantöldu sést að hægt er að halda því fram að vanvirkni í einu vöðvakerfi gæti valdið eða
verið tengd vanvirkni eða ofvirkni í öðru kerfi. Til dæmis hefur komið í ljós að konur með verki tengda
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grindarholi anda grynnra til að minnka hreyfingu grindarbotnsvöðva og koma þar með í veg fyrir aukna
verki (Hoyte og Damaser, 2016). Tengsl milli grindarbotns og þindar eru í raun aldrei einþætt, heldur
eru vandamálin tengd þessum svæðum oft margþætt og hafa áhrif á virkni hvors annars (Bordoni og
Zanier, 2013).

5.1 5.2

Kostir og gallar

Takmarkanir þessarar verkefnis eru ýmsar. Til dæmis er ekki hægt að yfirfæra áhrif inngrips á
einstaklinginn yfir á stærri hóp einstaklinga því niðurstöður úr þessu verkefni spegla aðeins áhrif
meðferðar á þennan einstakling og einkenni hans. Samt sem áður sýndi þetta fram á árangur hjá
einstaklingnum og getur það gefið til kynna að þessi tiltekna meðferð við þessum kvillum geti einnig
gagnast öðrum einstaklingum með svipuð vandamál. Þó er þörf á frekari rannsóknum til að ákvarða
áhrifaríkustu íhlutanir við vanvirkni í þessum vöðvakerfum; öndunarfærum, kviðvöðvum og
grindarbotnsvöðvum.

6 Ályktanir
Megin ályktunin er sú að mikilvægt er að sjúkraþjálfarar horfi á einstaklinginn í heild sinni en ekki einblína
aðeins á eitt vandamál hans. Athuga þarf hvort tenging sé á milli vandamálanna og finna hvað er orsök
og hvað er afleiðing. Samkvæmt niðurstöðum verkefnis og fyrirliggjandi þekkingu á óstarfrænni öndun,
DRA og áreynsluþvagleka, gagnast grindarbotnsæfingar, æfingar til að þjálfa kviðvöðvana og
öndunaræfingar í að bæta öndunarmynstur og öndunarhreyfingar. Einnig hafa grindarbotnsæfingar
jákvæð áhrif á styrk grindarbotnsvöðva og til að minnka áreynsluþvagleka. Kviðvöðvaæfingar styrkja
kviðvöðva en laga hvorki né draga úr DRA. Ein ályktun sem draga má af niðurstöðum rannsóknarinnar
er sú að óstarfræna öndunin sem hafði verið til staðar hjá einstaklingnum í áratug gæti hafa verið
afleiðing af veikum grindarbotns- og kviðvöðvum. Orsök vanstarfsemi í grindarbotnsvöðvum er sú að
konan er fjölbyrja. Einnig hafa margar meðgöngur þau áhrif á kviðvöðva að það teygist á þeim og þeir
verða veikari fyrir vikið.
Þörf er á frekari rannsóknum á þessu viðfangsefni þar sem stærri þýði kvenna með óstarfræna
öndun, DRA, vanvirkni í grindarbotnsvöðvum og áreynsluþvagleka verða skoðuð. Mikilvægt er að
rannsaka hverja meðferð fyrir sig, hóp þar sem allar þrjár meðferðirnar eru notaðar og samanburðarhóp
sem hlýtur enga meðferð. Einnig væri fróðlegt að skoða hvernig kerfin hafa áhrif á hvert annað, þ.e.
hvað er orsakavaldur og hvað er afleiðing í tengslum við þessi þrjú vandamál. Einnig er mikilvægt að
sjúkraþjálfar skoði öndun við meðhöndlun á stoðkerfisverkjum.
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Viðhengi 1
Líffærafræði grindarbotns
Grindarholið myndar form sem líkja má við skál og erfitt er að afmarka útlínur grindarholsins með mikilli
nákvæmni (Grey et al., 2005). Bakveggur grindarholsins samanstendur af tveimur beinum, spjaldbeini
(e. sacrum) og rófubeini (e. coccyx) og tveimur aðliggjandi vöðvum, peruvöðva (m. piriformis) og
rófuvöðva (m. coccygeus). Framveggurinn er myndaður af fremri hluta innri mjaðmargatsvöðva (m.
oburator internus) ásamt fremst hluta lyftivöðva endaþarms (m. levator ani) og hluta lífbeinsins. Hliðar
grindarbotns eru svo myndaðar af beinum mjaðmagrindar sem kallast setbein (e. os ischii) og
mjaðmarspaði (e. os ilium) (Grey et al., 2005). Grindarbotninn samanstendur aðallega af tveimur
vöðvum sem eru báðir hluti af lyftivöðva endaþarms og kallast klyfta- og rófuvöðvi (m. pubococcygeus)
og klyfta- og endaþarmsvöðvi (m. puborectalis). Klyfta- og rófuvöðvi liggur fyrir utan klyfta- og
endaþarmsvöðva. Hann á upptök hliðlægt á lífbeini og mjaðmagrind og festist á rófubeinið. Klyfta- og
endaþarmsvöðvinn er „V” laga vöðvi sem á upptök sín á lífbeini og festist fyrir aftan endaþarm. Á milli
enda vöðvans er hólf sem kallast kynfæra- og þvagrásarop (e. urogenital hiatus) og þar liggja leggöngin,
þvagrásin og endaþarmurinn (Strohben, 1998). Þriðji vöðvinn sem er hluti af lyftivöðva endaþarms
kallast mjaðmar- og rófuvöðvi (m. iliococcygeus), á upptök sín á sinaboga (e. arcus tendineus) og festist
á setbeinsnibbu (e. spina ischiadica) og baklægt á rófubein. Á milli endaþarms og rófubeins er svæði
sem veitir líffærum grindarhols stuðning og kallast lyftiplata (e. levator plate). Þetta svæði samanstendur
af þráðum frá rófuvöðva og baklægum þráðum klyfta- og rófuvöðvans. Veikleiki á þessu svæði getur
valdið því að kynfæra- og þvagrásaropið stækkar en í framhaldinu er hætta á því að líffæri grindarhols
fari að síga (e. pelvic organ prolapse) (Tortora og Nielsen, 2012).
Sitt hvoru megin á mjaðmagrind festir iðrafell grindar leggöng og legháls við mjaðmavegginn.
Iðrafell grindar nær frá legslagæðinni (e. uterine arery) að punktinum þar sem leggöngin renna saman
við lyftivöðva endaþarms. Þessi bandvefur veitir líffærum grindarbotns mikinn stuðning (Herschorn,
2004). Þegar að lyftivöðvi endaþarms er án allra kvilla er kynfæra- og þvagrásaropið lokað og
bandvefurinn

er

undir

litlu

sem

engu

álagi.

Þegar

lyftivöðvi

endaþarms,

ásamt

öðrum

grindarbotnsvöðvum, er skaddaður eða slakur á opnast kynfæra- og þvagrásaropið og þvagrásin verður
fyrir miklum þrýstingi frá kviðarholinu. Við þessar aðstæður styður bandvefurinn við leggöngin. Hins
vegar getur bandvefurinn aðeins nægilega kröftugur til að styðja við leggöngin í stuttan tíma. Ef
grindarbotnsvöðvarnir ná ekki að loka kynfæra- og þvagrásaropinu aftur getur bandvefurinn gefið eftir
en það getur valdið sigi á líffærum grindarbotns (DeLancey og Perrucchini, 2008). Þegar lyftivöðvi
endaþarms er tölvusneiðmyndaður kemur í ljós að 20% kvenna sem ganga með sitt fyrsta barn eru með
einhverskonar galla í vöðvanum og einnig var líklegra að finna slíka galla í lyftivöðva endaþarms hjá
konum sem jafnframt höfðu áreynsluþvagleka (Delancey o.fl, 2003).
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Viðhengi 2
Líffærafræði öndunar og öndunarvöðva
Brjóstkassinn er myndaður af beinum og vöðvum tengdum við rifjagarð og hrygg. Gólf brjóstkassans er
myndað af þindinni sem er hvelfingslaga (e. dome shaped) vöðvi. Vöðvar tengdir við rifbeinin eru innri
(e. internal) og ytri (e. external) millirifjavöðvar. Viðbótarvöðvar eru höfuðvendivöðvar og léttivöðvar) en
þeir hafa upptök og festur frá höfði og hálsi niður að fyrstu tveimur rifbeinunum.
Loftun eða öndun eru skipti á súrefni milli andrúmslofts og lungnablaðra (e. alveoli) í miklu
magni. Loftið sem flyst um lungun er flokkað í fjóra þætti; andrýmd, viðbótarloft (e. inspiratory reserve
volume), varaloft (e. expiratory reserve volume) og loftleif (e. residual volume). Öndunarloft er magn
lofts sem hreyfist um lungun í einum andardrætti, innöndun og útöndun í hvíld. Viðbótarloft er magn lofts
sem hægt er að anda inn eftir innöndun í hvíld. Varaloft er magn lofts sem hægt er að anda út eftir
útöndun í hvíld. Fjórða þáttinn eða loftleifina er ekki hægt að mæla nákvæmlega þar sem það er magn
lofts sem eftir er þegar búið er að anda eins mikið út og hægt er, súrefni sem eftir er í lungum og
öndunarvegi. Lungnarýmd er öndunarloft, varaloft og viðbótarloft samanlagt þ.e. hámarks
magn af lofti sem flyst um lungun viljastýrt í einum andardrætti. Lofleif samanlögð við andrýmd
myndar heildarrúmtak lungnanna (e. total lung capacity).
Andrúmsloft flæðir inn í lungun vegna þrýstingsfallanda sem myndaður er af pumpu. Pumpan
samanstendur af vöðvum brjóstkassa og þindar. Þegar vöðvarnir dragast saman þá fyllast lungun af
andrúmslofti. Öndun er virkt ferli sem nýtir vöðvasamdrátt til að mynda þrýstingsfallanda. Aðal
öndunarvöðvar í hvíld eru þindin, ytri millirifjavöðvar og léttivöðvar. Við þvingaða öndun eru aðrir vöðvar
í brjóstkassa og kvið sem taka þátt í öndun og aðstoða við hana. Þvinguð öndun getur komið fram við
hreyfingu og leik á blásturshljóðfæri. Til þess að andrúmsloft flæði inn í lungun þarf lugnaþrýstingurinn
að vera lægri en þrýstingurinn í andrúmsloftinu.
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Fylgiskjal 1

Reykjavík, 2.maí 2017
JSn/te
Halldóra Eyjólfsdóttir sérfræðingur í sjúkraþjálfun
Flæðisvið
Hb-14D
Varðar erindi 17/2017 „Tengsl öndunarmynsturs við virkni kviðvöðva og grindarbotnsvöðva.
Tilfellarannsókn“.
Ágæta Halldóra
Höfum móttekið svar þitt dagsett 28.apríl 2017 ásamt fylgigögnum og svarar þetta athugasemdum
nefndarinnar með fullnægjandi hætti. Samkvæmt umsókn er fyrirhugað að safna eftirfarandi
upplýsingum úr gagnabönkum mælitækjanna Andra og Myo 200 Gymna:
Öndunarhreyfingar, mynstur öndunarhreyfinga, efri rifjaöndun, neðri rifjaöndun, þindaröndun,
styrkur grindarbotnsvöðva, styrkur djúpu kviðvöðvanna (m. Transversus abd.).
.
Tilfellið sem fjallað verður um er 43 ára gömul kona sem mun skrifa undir upplýst samþykki.
Endanlegt samþykki siðanefndar Landspítala fyrir ofangreinda rannsókn er hér með veitt.
Siðanefnd bendir rannsakendum á að birta siðanefndarnúmer rannsóknarinnar þar sem vitnað er í leyfi
nefndarinnar í birtum greinum um rannsóknina. Jafnframt fer nefndin fram á að fá senda tilkynningu
um lok rannsóknar þegar þar að kemur, auk afrita af birtum greinum um rannsóknina.
Gangi þér vel við rannsóknarstörfin.
Virðingarfyllst fyrir hönd siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala,

______________________________________
Tinna Eysteinsdóttir, forstöðumaður.
________________________________________________________________________
Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala
Vísinda- og þróunarsviði

Formaður: Jón Snædal
Varaformaður: Elísabet Guðmundsdóttir
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Forstöðumaður: Tinna Eysteinsdóttir
Tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is
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Fylgiskjal 3

Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttöku í tilfellarannsókninni

Tengsl öndunarmynsturs við virkni kviðvöðva og grindarbotnsvöðva

Mér hefur verið kynnt eðli og umfang þessarar vísindarannsóknar og ég samþykki þátttöku.

Ég geri mér grein fyrir að mér er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og ég get hætt við hvenær sem
er.

Skjal þetta er í tvíriti og fær þátttakandi annað eintakið til vörslu ásamt kynningarbréfi rannsóknarinnar.
Ábyrgðarmaður vísindarannsóknar fær hitt eintakið.

Dagsetning: ______________________

________________________________

___________________________

Undirskrift þátttakanda

Undirskrift rannsakanda
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