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Ágrip 

Inngangur: Öndunarmynstur einstaklinga ákvarðast m.a. af ferli, tíðni, samhverfu, takti og tegund 

öndunarhreyfinga. Við eðlilegar öndunarhreyfingar verður samstillt hreyfing á brjóstkassa og kvið. 

Óstarfræn öndun verður þegar æskilegar öndunarhreyfingar raskast. Samband er á milli virkni kviðvöðva 

og grindarbotnsvöðva en samstilltur samdráttur (e. co-contraction) þeirra er eðlilegt ferli. Þetta jafnvægi 

á samdrætti gæti verið truflað hjá konum með vanstarfsemi í grindarbotnsvöðvum. Áreynsluþvagleki er 

algengasta form þvagleka en u.þ.b. 50% kvenna greindar með þvagleka hafa hann. Áreynsluþvagleki 

verður einkum vegna vanstarfsemi í grindarbotnsvöðvum og kemur fram við líkamlegt álag. Þetta veldur 

mörgum konum vandkvæðum.  

Markmið: Að bera saman öndunarhreyfingar hjá konum sem greinst hafa með áreynsluþvagleka og 

tiltæk viðmiðunargildi hjá 50 íslenskum konum á aldrinum 20–69 ára. 

Aðferðir: Rannsóknin er megindleg þversniðsrannsókn. Þátttakendur voru þægindaúrtak 20 kvenna á 

aldrinum 37–60 ára og greindar með áreynsluþvagleka á þvagfærarannsóknardeild 11A á Landspítala 

við Hringbraut. Öndunarhreyfingar voru mældar með öndunarhreyfingamælinum Andra ásamt því sem 

þátttakendur svöruðu spurningalista til þess að meta helstu bakgrunnsbreytur. 

Niðurstöður: Marktækur munur var á öndunarhreyfingum milli rannsóknarhóps og viðmiðunargilda í 

neðri hluta brjóstkassa, bæði við hvíldaröndun og djúpa viljastýrða öndun. Þátttakendur í rannsóknarhóp 

hafa auknar öndunarhreyfingar í neðri hluta brjóstkassa samanborið við viðmiðunargildi. 11 af 20 konum 

í rannsóknarhópi höfðu meiri öndunarhreyfingar (í mm) í brjóstkassa en töluvert minni í kvið við djúpa 

viljastýrða öndun. 

Ályktun: Vísbendingar eru um að tengsl séu á milli áreynsluþvagleka og öndunarhreyfinga sem í 

sumum tilfellum geti leitt til óstarfræns öndunarmynsturs. Nauðsynlegt er að sjúkraþjálfarar taki tillit til 

þessara þátta í meðferð við grindarbotnsvandamálum. Að sama skapi er æskilegt að skoða starfsemi 

grindarbotnsvöðva sem og aðliggjandi vöðva þegar óútskýrð öndunarvandamál eru til staðar. Þessar 

vísbendingar kalla á frekari rannsóknir á efninu.  
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Abstract 

Introduction: Respiratory movement pattern is determined by range, type, symmetry, rhythm and 

frequency of breathing movements. Normal breathing movement is a coordinated movement of the 

chest and abdomen. Dysfunctional breathing occurs when this coordinated movement is disturbed.  

There is a relationship between the abdominal muscles and pelvic floor muscles and their co-contraction 

is a normal process. This function can be interrupted in women that have pelvic floor dysfunction. Stress 

urinary incontinence is the most common form and approximately 50% of women diagnosed with 

incontinence have it. Stress urinary incontinence occurs particularly when there is a dysfunction in the 

pelvic floor muscles and brought on by physical activity. This causes many women difficulty. 

Aim: To make comparison between breathing movements of women that have been diagnosed with 

stress urinary incontinence and available standard value of 50 Icelandic women 20-69 years of age. 

Methods: The research is a quantitative cross-sectional study. The participants were a convenience 

sample of 20 women, 37-60 years of age, diagnosed at Landspitali University Hospital. Breathing 

movements were assessed using a respiratory movement measuring instrument called Andri. The 

participants also filled in a questionnaire to assess their background information. 

Results: Significant difference in breathing pattern was found between the research group and the 

available standard value in the lower thorax, both in the quiet breathing and deep voluntary breathing. 

The participants in the research group therefore have increased breathing movements in in the lower 

thorax compared to the available standard value. 11 of the 20 women had increased breathing 

movements (in mm) in the thorax but significantly less in the abdomen during deep voluntary breathing. 

Conclusion: There are indications that there is a relationship between stress urinary incontinence and 

breathing movements, which in some cases can lead to dysfunctional breathing pattern. It is important 

that physiotherapists address these issues in connection to treatment of pelvic floor dysfunction. It is 

also important to examine the pelvic floor function and adjacent muscles if unexplained breathing 

problems are present. This indicates that a further research on this subject is necessary.  
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1 Inngangur 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða öndunarhreyfingar hjá konum sem hafa greinst með 

áreynsluþvagleka. Öndunarmynstur einstaklinga ákvarðast m.a. af ferli, tíðni, samhverfu, takti og tegund 

öndunarhreyfinga (Ragnarsdóttir og Kristinsdóttir, 2006). Við eðlilegar öndunarhreyfingar verður 

samstillt hreyfing á brjóstkassa og kvið (Cahalin og Ragnarsdottir, 2002). Óstarfræn öndun verður þegar 

æskilegar öndunarhreyfingar raskast (Morgan, 2002). Grindarbotnsvöðvar mynda eins konar gólf undir 

grindarholslíffæri (blöðru, leg og endaþarm). Einnig eru þeir umhverfis þvagrás, leggöng og endaþarm 

(Talasz, Kofler, Kalchschmid, Pretterklieber og Lechleitner, 2010). Samband er á milli virkni kviðvöðva 

og grindarbotnsvöðva en samstilltur samdráttur (e. co-contraction) þeirra er eðlilegt ferli. Þetta jafnvægi 

á samdrætti gæti verið truflað hjá konum með vanstarfsemi í grindarbotnsvöðvum (Bo, Morkved, Frawley 

og Sherburn, 2009).  

Allt að 200 milljón manns, um allan heim, hafa þvagleka af einhverjum toga (Wood og Anger, 2014). 

Þvagleki er töluvert algengari hjá konum en körlum og talið er að um 3–55% kvenna á öllum aldri hafi 

þvagleka af einhverri gerð. Áreynsluþvagleki er algengasta form þvagleka en u.þ.b. 50% kvenna 

greindar með þvagleka hafa hann (Huebner o.fl., 2011). Áreynsluþvagleki verður einkum vegna 

vanstarfsemi í grindarbotnsvöðvum og kemur fram við líkamlegt álag. Þetta veldur mörgum konum 

vandkvæðum (Marques, Stothers og Macnab, 2010).  

Í þessari rannsókn voru framkvæmdar mælingar til þess að skoða öndunarhreyfingar hjá konum með 

áreynsluþvagleka. Ásamt því var útbúinn spurningalisti til þess að meta helstu bakgrunnsbreytur hvers 

þátttakanda. Rannsókn sem þessi getur haft áhrif á áframhaldandi meðferðir sjúkraþjálfara við 

grindarbotnsvandamálum og mikilvægi þess að athuga styrk í grindarbotnsvöðum þegar óútskýrð 

öndunarvandamál eru til staðar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Heimildaöflun  

Fræðilegur bakgrunnur byggir á heimildaleit á veraldarvefnum og í fræðibókum. Helstu rafrænu 

gagnagrunnar heimildasöfnunarinnar voru PubMed (https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) og Google 

Scholar (https:// scholar.google.is). Notast var við ritrýndar fræðigreinar en einnig vísað í fræðibækur. 

Skemman (http://skemman.is/) var einnig notuð til þess að afla upplýsinga um fyrri rannsóknarverkefni 

á þessu sviði. Helstu leitarorð voru: „pelvic floor AND breathing“, „dysfunctional breathing“, „urinary 

incontinence“, „urinary incontinence AND risk factors“, „stress urinary incontinence AND pregnancy“, 

„pelvic floor muscles AND abdominal muscles“ og „urinary incontinence AND back pain“.  

2.2 Öndun 

2.2.1 Skilgreining á öndun  

Ákjósanleg öndun, þ.e. þindaröndun (e. diaphragmatic breathing), er öndun án sjáanlegrar hreyfingar á 

efri hluta brjóstkassa. Við innöndun dragast beinagrindarvöðvar brjóstkassans saman ásamt þindinni en 

við það eykst rúmmál hans. Við samdrátt þindar missir hún hvelfingslaga útlit sitt og spennist niður í átt 

að kviðarholi. Hún verður flöt og rúmmál brjóstkassa eykst (Talasz o.fl., 2010). Ummál brjóstkassans 

þarf að breytast til þess að öndun geti átt sér stað (Main og Denehy, 2016, bls. 9). Ummálið eykst við 

innöndun og minnkar við útöndun. Við innöndun dragast ytri millirifjavöðvar (m. external intercostals) og 

léttivöðvar (m. scalene) saman og þá verður hreyfing á rifbeinum. Efri rifin hreyfast, ásamt bringubeini, 

fram og aftur frá hryggnum en því hefur verið líkt við handfang pumpu (e. pump handle). Neðri rifin 

hreyfast upp og út til hliða en því hefur verið líkt við hreyfingu handfangs á fötu (e. bucket handle). Þegar 

rúmmál brjóstkassa eykst þá minnkar þrýstingur í brjóstholi og loft flæðir inn í lungun (Main og Denehy, 

2016, bls. 13). 

Útöndun hefst þegar þindin slakar á og færist ofar í brjóstholið ásamt slökun í ytri millirifjavöðvum. 

Eðlileg útöndun er óvirkt ferli og krefst ekki vöðvasamdráttar. Brjóstkassinn fellur aftur í hvíldarstöðu, 

þ.e. rúmmál brjóstkassans minnkar og þrýstingur í lungum eykst, verður hærri en þrýstingur 

andrúmsloftsins en við það flæðir loft út úr lungunum (Main og Denehy, 2016, bls. 13). Virk útöndun er 

hins vegar viljastýrð og krefst virkni innri millirifjavöðva (m. internal intercostals) og kviðvöðva. Þeir 

vöðvar eru kallaðir útöndunarvöðvar. Við spennu þessara vöðva myndast tog á rifbeinin niður og inn á 

við í átt að hrygg. Við þetta verður aukinn þrýstingur í brjóstkassa og kviðarholi sem veldur útöndun og 

þá minnkar rúmmál brjóstkassans. Við þvingaða útöndun, eins og að hósta, dragast hliðlægir og 

framanverðir kviðvöðvar saman og það veldur þrýstingi sem ýtir þindinni ofar í brjóstholið (Talasz o.fl., 

2010). Í þvingaðri útöndun, eða hósta, aðstoða því kviðvöðvarnir við að gera útöndun hraðari og 

skilvirkari.  

2.2.2 Öndunarmynstur og öndunarhreyfingar  

Öndunarmynstur hvers einstaklings ákvarðast m.a. af ferli, tíðni, samhverfu, takti og tegund 

öndunarhreyfinga. Við eðlilegar öndunarhreyfingar verður blanda af hreyfingum í kvið og neðri hluta 

brjóstkassa. Öndunarhreyfingar vísa til línulegrar tilfærslu rifja og kviðar. Samsettar hreyfingar 
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brjóstkassa og þindar auka lóðrétt, þverlægt, fram- og aftur þvermál brjóstkassans. Það veldur 

minnkuðum þrýstingi í brjóstkassa sem leiðir til lofstreymis inn í lungun. Öndun getur bæði verið viljastýrð 

og óviljastýrð. Óviljastýrð öndun ræðst af efnaskiptaþörf líkamans og kallast hvíldaröndun. Öndunin 

verður dýpri og hraðari við áreynslu sem svörun við aukna efnaskiptaþörf líkamans. Viljastýrð öndun 

getur verið róleg, djúp og hámarks öndun þar sem einstaklingurinn tekur eins djúpan andardrátt og hann 

mögulega getur, oft kallað lungnarýmd (e. vital capacity). Við hvíldaröndun er talið að öndunarhreyfingar 

séu í brjóstkassa og kvið með engri sjáanlegri hreyfingu í efri hluta brjóstkassa. Öndunarhreyfingar við 

hvíldar- og djúpöndun eru taldar samhverfar. Útöndunartími er aðeins lengri en innöndunartími. 

Meðalöndunartíðni í hvíld er í kringum 10–17 andardrættir á mínútu (Cahalin og Ragnarsdottir, 2002). 

María Ragnarsdóttir og Ella Kolbrún Kristinsdóttir (2006) framkvæmdu rannsókn til þess að skoða 

öndunarhreyfingar og öndunarmynstur hjá 100 heilbrigðum einstaklingum, 50 konum og 50 körlum, á 

aldrinum 20–69 ára, sem höfðu ekki sögu um reykingar. Mældar voru öndunarhreyfingar í hvíldaröndun 

og djúpri öndun, í 60 sekúndur, til þess að ná nægum fjölda öndunarhringja (e. breathing cycle) og reikna 

út öndunartíðni. Þátttakendur fengu fyrirmæli um að anda ýmist eðlilega eða djúpt og rólega. 

Öndunarmynstrin voru metin út frá gerð, takti, tíðni, samhverfu og hreyfiferli öndunarhreyfinganna. Við 

eðlilega öndun átti sér stað blanda af hreyfingum í kvið og neðri hluta brjóstkassa. Öndunarhreyfingar 

töldust samhverfar milli hliða ef ekki var marktækur munur á hreyfiferli, í millimetrum, milli hægri og vinstri 

hliða á kvið og brjóstkassa. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á að ekki væri marktækur 

munur á vinstri og hægri hlið öndunarhreyfinga og voru þær því samhverfar þegar á úrtakið var litið í 

heild. Öndunarhreyfingar í djúpri öndun minnkuðu með aldri en munurinn var þó ekki marktækur. Munur 

hreyfiferla milli kvenna og karla í hvíldaröndun var ekki marktækur en í djúpri öndun voru konurnar með 

marktækt minni hreyfingu á kvið en karlar. Einnig kom í ljós að innöndunartími var styttri en útöndunartími 

hjá báðum kynjum. Meðalöndunartíðni var 14 andardrættir á mínútu við eðlilega öndun en 7,4 

andardrættir á mínútu við djúpa öndun. Aðrar heimildir hafa sýnt fram á sambærilegar niðurstöður á 

þessu sviði (Jaques og Kim, 2000; Main og Denehy, 2016, bls. 25; Ragnarsdóttir og Kristinsdóttir, 2006).  

2.2.3 Óstarfræn öndun  

Margir einstaklingar upplifa öndunarerfiðleika án þess að vera með sjúkdómsgreiningu sem gæti gefið 

skýringu á því. Þegar engar skýringar finnast er talað um óstarfræna öndun (e. dysfunctional breathing) 

(Stanton, Vaughn, Carter og Bucknall, 2008). Óstarfræn öndun er samheiti yfir mismunandi 

öndunartruflanir sem valda röskun á öndunarhreyfingum einstaklinga (Boulding, Stacey, Niven og 

Fowler, 2016). Óeðlilegt öndunarmynstur kemur oft fram sem líkamleg viðbrögð við sjúkdómum eða 

sálrænu álagi. Mæði er helsta einkenni óstarfrænnar öndunar en tengist þó hvorki ákveðnum sjúkdómi 

né líffræðilegum orsökum með beinum hætti (Hornsveld og Garssen, 1996). Ekki er til formleg 

skilgreining til þess að lýsa óstarfrænni öndun en henni hefur þó verið skipt upp í fimm tegundir 

öndunarmynstra af Boulding o.fl. (2016) sem eru oföndunarheilkenni (e. hyperventilation syndrome), 

djúp andvörp (e. periodic deep sighing), ríkjandi rifjaöndun (e. thoracic dominant breathing), þvinguð 

kviðaröndun (e. forced abdominal expiration) og öndun með ósamræmi á milli hreyfinga brjóstkassa og 

kviðar (e. thoraco-abdominal asynchrony).   

Oföndunarheilkenni er sú tegund óstarfrænnar öndunar sem hefur verið mest rannsökuð 

(Grammatopoulou o.fl., 2014). Við greiningu er helst notast við Nijmegen spurningalista eftir að aðrir 
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mögulegir sjúkdómar hafa verið útilokaðir eða meðhöndlaðir. Oföndunarheilkenni getur verið erfitt að 

aðgreina frá astma eða kvíða (Agache, Ciobanu, Paul og Rogozea, 2012; Meuret og Ritz, 2010; 

Thomas, McKinley, Freeman og Foy, 2001). Nijmegen er spurningalisti sem er helst notaður til þess að 

greina oföndunarheilkenni. Þetta er 16 atriða listi þar sem 4 spurningar snúast um öndunareinkenni og 

12 spurningar tengjast út- og miðtaugakerfi eða almennum streitueinkennum (Courtney, Greenwood og 

Cohen, 2011). Oföndunarheilkenni (Gardner, 1996) verður þegar öndun er umfram efnaskiptaþörf 

líkamans. Það leiðir til lækkunar á hlutþrýstingi koltvíoxíðs (PaCO2) og pH-gildi líkamans, þ.e. sýrustig 

verður basískt. Ásamt þessu getur fjöldi annarra einkenna komið fram. Djúpum andvörpum er lýst sem 

tíðum andvörpum og óreglulegu öndunarmynstri sem getur stundum skarast á við oföndunarheilkennið. 

Í þessu öndunarmynstri er andrýmd allt að þrisvar sinnum meiri (Hagman, Janson og Emtner, 2011). 

Ríkjandi rifjaöndun er þegar öndun á sér stað ofarlega í brjóstkassa ásamt skorti á hliðlægri þenslu 

rifbeinanna. Sú tegund öndunar er oftar sjáanleg hjá einstaklingum með aukna öndunartíðni, t.d. vegna 

hjartasjúkdóms eða offitu (Boulding o.fl., 2016). Í þessari rannsókn verður m.a. athugað hvort konur með 

áreynsluþvagleka hafi ríkjandi rifjaöndun sem gæti bent til óstarfrænnar öndunar. Þvinguð kviðaröndun 

er oftast mjög sýnileg hjá einstaklingum með langvinna lungnateppu. Oft beita þeir kviðvöðvum mikið 

við útöndun, sem er mögulega aðlögun að sjúkdómsástandi þeirra (Coutinho Myrrha o.fl., 2013). Öndun 

sem hefur ósamstilltar hreyfingar á milli brjóstkassa og kviðar veldur m.a. seinkun á vöðvasamdrætti á 

milli brjóstkassa og kviðvöðva sem veldur þar með ómarkvissri öndun (Upton o.fl., 2012).  

2.3 Þvagleki  

Þvagleki er algengt heilsufarsvandamál og þá sérstaklega hjá konum (Wallace, Roe, Williams og 

Palmer, 2004). Þvagleki getur komið fram á hvaða aldursskeiði sem er. Þó er algengast að hann komi 

fram um miðjan aldur og tíðni eykst með auknum aldri (Dumoulin, Hay-Smith og Mac Habee-Seguin, 

2014). Þvagleki hefur verið skilgreindur sem kvörtun um óviljastýrð þvaglát (Castro, Arruda og Bortolini, 

2015). Þvagleka hefur verið skipt í nokkra undirflokka eftir einkennum og tíðni. Algengustu tegundir 

þvagleka eru áreynsluþvagleki, bráðaþvagleki og blandleki (Wallace o.fl., 2004). „International 

Continence Society“ (ICS) skilgreinir áreynsluþvagleka sem kvörtun um ósjálfsráð þvaglát við áreynslu 

og hósta eða hnerra. Bráðaþvagleki er kvörtun um ósjálfsráð þvaglát í tengslum við bráða þvaglátsþörf 

og blandleki er kvörtun um ósjálfsráð þvaglát annars vegar í tengslum við bráða þvaglátsþörf og hins 

vegar við áreynslu og hósta eða hnerra. Þess vegna hefur blandleki bæði einkenni áreynsluþvagleka og 

bráðaþvagleka (Abrams o.fl., 2003). Þvagleki er vandamál sem hefur áhrif á daglegt líf og getur dregið 

úr lífsgæðum, valdið félagslegri einangrun og andlegri vanlíðan. Þvagleki getur því haft áhrif á félagslíf, 

atvinnu og áhugamál (Holroyd-Leduc og Straus, 2004). Hjá konum hefur þvagleki m.a. tengst 

hækkuðum aldri, barnseignum, ofþyngd, minnkaðri hreyfingu og viðvarandi einkennum frá þvagfærum 

(Wallace o.fl., 2004). Í rannsókn Amaral, Coutinho, Nelas, Chaves og Duarte (2015) svöruðu konur, á 

aldrinum 29–75 ára og greindar með þvagleka, spurningalista sem tengist lífstíl þeirra. Niðurstöður 

sýndu að 501 af 505 (99,2%) kvenna í rannsókninni sögðu að þvaglekinn hefði slæm áhrif á lífsgæði 

þeirra. 

Getan til þess að halda í sér þvagi við áreynslu krefst samspils margra mismunandi þátta (Ashton-

Miller, Howard og DeLancey, 2001). Þessum þáttum er hægt að skipta niður í tvo flokka, annars vegar 

ytri stuðning við þvagrás og hins vegar lokunarkerfi hringvöðva þvagrásar. Helstu þættir sem veita 
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stuðning við þvagrásina eru fremri hluti legganga, endopelvic bandvefsþekja, bandvefur um þvagrás og 

grindarbotnsvöðvarnir (m. levator ani). Vöðvaþræðir grindarbotnsvöðvanna samanstanda fyrst og fremst 

af týpu 1 vöðvaþráðum en þeir dragast hægt saman, hafa meira úthald og geta haldið stöðugri spennu.  

Lokunarkerfi hringvöðva þvagrásar samanstendur af innri vöðvum þvagrásar (e. internal urethral 

spincher) og ytri vöðvum þvagrásar (e. external urethral spincher). Þessir þættir stuðla allir að 

lokunargetu þvagrásarinnar. Orsakavaldur áreynsluþvagleka getur því falist í vanstarfsemi beggja 

þessara kerfa, stuðningskerfi þvagrásar og/eða lokunarvöðvum þvagrásar. Þetta leiðir til þess að 

þvagrásin lokast ekki við álag, truflanir verða á flæði og áreynsluþvagleki á sér stað (Ashton-Miller o.fl., 

2001). Stjórnunarkerfi þvagláta er því flókið samspil margra þátta. 

2.4 Áreynsluþvagleki  

2.4.1 Algengi áreynsluþvagleka  

Allt að 200 milljón manns, um allan heim, hafa þvagleka af einhverjum toga (Wood og Anger, 2014). 

Þvagleki er töluvert algengari hjá konum en körlum og talið er að um 3–55% kvenna á öllum aldri hafi 

þvagleka af einhverri gerð. Tíðnin eykst með auknum aldri en 17–55% eldri kvenna hefur fengið 

þvagleka á einhverjum tímapunkti samanborið við 12–42% hjá yngri konum (Holroyd-Leduc og Straus, 

2004). Rannsókn gerð á 10.000 íslenskum konum á aldrinum 30–75 ára sýndi að 38% kvenna hafði 

fundið fyrir þvagleka á mánaðarlöngu tímabili (Geirsson, Einarsson, Guðmundsson og Gíslason, 2002). 

Rannsókn sem var gerð meðal íslenskra stúlkna í framhaldsskólum leiddi í ljós að um þriðjungur þeirra 

hafði fundið fyrir þvagleka, meðal þeirra voru 11% sem misstu þvag tvisvar eða oftar í viku. Rúmur 

helmingur (55%) þessara stúlkna hafði einkenni um hreinan áreynsluþvagleka (Geirsson, Hansen og 

Hermannsdóttir, 2003). 

Áreynsluþvagleki er algengasta form þvagleka en u.þ.b. 50% kvenna greindar með þvagleka hafa 

hann (Huebner o.fl., 2011). Ef blandleki sem hefur einkenni áreynsluþvagleka og bráðaþvagleka er talinn 

með má áætla að u.þ.b. 82–88% kvenna, með þvagleka, hafi áreynsluþvagleka. Algengi 

áreynsluþvagleka er talið vera á bilinu 4–35%. Hann er mun algengari hjá konum en körlum og má áætla 

að einn karl hafi þvagleka á móti þremur konum (Hannestad, Rortveit, Sandvik og Hunskaar, 2000; Nitti, 

2001). Ástæður fyrir þessum breytileika í algengi eru m.a. mismunandi skilgreiningar á 

áreynsluþvagleka, aðrar mælingaraðferðir, breytileg úrtök og rannsóknarsnið (Hannestad o.fl., 2000).  

2.4.2 Áhættuþættir áreynsluþvagleka  

Áreynsluþvagleki er vandamál sem hefur veruleg áhrif á daglegt líf, félagslega virkni og getur dregið úr 

lífsgæðum fólks (Holroyd-Leduc og Straus, 2004). Áhættuþættir áreynsluþvagleka eru margs konar og 

þó að tekist hafi að sýna fram á fylgni milli áreynsluþvagleka og ýmissa áhættuþátta er þó ýmislegt sem 

enn er ekki ljóst (Hunskaar o.fl., 2000; Luber, 2004; Stothers og Friedman, 2011). Þeir áhættuþættir sem 

mest hafa verið rannsakaðir eru tengdir meðgöngu, fæðingu, legnámi, aldri og offitu. 

2.4.2.1 Meðganga og fæðing  

Tíðni áreynsluþvagleka eykst á meðgöngu en talið er að 20–60% þungaðra kvenna fái áreynsluþvagleka 

(Stothers og Friedman, 2011). Í rannsókn Wesnes, Rortveit, Bo og Hunskaar, (2007) var skoðuð tíðni 

og algengi þvagleka á meðgöngu. Algengi þvagleka var 26% fyrir meðgöngu en á 30. viku meðgöngu 
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fundu allt að 58% kvenna fyrir þvagleka. Áreynsluþvagleki var algengasta tegund þvagleka á 30. viku 

meðgöngu en 31% frumbyrja og 42% fjölbyrja fundu fyrir honum. 

Á meðgöngu eiga sér stað verulegar lífeðlisfræðilegar breytingar á flest öllum líffærakerfum (Carlin 

og Alfirevic, 2008). Þessar breytingar eru nauðsynlegar til að styðja og vernda fóstur og einnig undirbúa 

móður fyrir fæðinguna. Á meðgöngu eykst útfall hjartans og blóðflæði eykst til legsins, fylgjunnar, 

fóstursins, nýrnanna og húðarinnar (Beckmann o.fl., 2010, bls. 43; Thornburg, Jacobson, Giraud og 

Morton, 2000). Legið stækkar í takt við stækkun fósturs og það veldur því að þindin færist ofar og ummál 

brjóstkassans eykst. Á meðgöngu verður aukin súrefnisþörf vegna stækkandi legs, starfsemi fylgju og 

vaxtar fósturs. Öndunin breytist og meira loft er dregið inn í hverjum andardrætti án breytinga á 

öndunarhraða.  Andrýmd (e. tidal volume) eykst og loftskiptin (e. minute ventilation) geta aukist allt að 

40%. Hlutþrýstingur súrefnis (PaO2) eykst og hlutþrýstingur koltvísýrings (PaCO2) minnkar (Beckmann 

o.fl., 2010, bls. 43-45). Eftir því sem líður á meðgönguna eykst líkamsþyngd konunnar, breytingar verða 

á líkamsstöðu og það verður tilfærsla á þungamiðju líkamans (Beckmann o.fl., 2010, bls. 50). Einnig 

verða breytingar á hormónabúskap líkamans. Meðgönguhormónin prógesterón og relaxín skipta hvað 

mestu varðandi stoðkerfi og slétta vöðva. Prógesterón orsakar minnkaða spennu í sléttum vöðvum 

líkamans. Sléttu vöðvarnir í þvagblöðrunni og í þvagrás geta misst vöðvaspennu sína vegna áhrifa frá 

hormóninu. Vegna áhrifa prógesterón hormónsins hægist á þarmahreyfingum og það verður því meiri 

tími fyrir frásog vökva úr görnunum sem getur valdið hægðatregðu og hún er m.a. áhættuþáttur fyrir 

áreynsluþvagleka. Relaxín hormónið breytir samsetningu kollagens. Kollagen er í bandvef líkamans 

m.a. vöðvum, liðböndum og leghálsi. Kollagen hefur meira vatnsinnihald og verður eftirgefanlegra og 

mýkra en fyrir meðgöngu. Einnig veldur relaxín slökun í grindarbotnsvöðvum (Polden og Mantle, 2004, 

bls. 32-33; Sangsawang og Sangsawang, 2013). Eftir því sem legið stækkar breytist staða 

þvagblöðrunnar þar sem legið þrýstir henni upp í kviðarholið þannig að horn á milli þvagrásar og blöðru 

(e. urethro-vesical angle) minnkar og þrýstingur í kviðarholi eykst (Beckmann o.fl., 2010, bls. 48 og 259). 

Þetta eykur einnig hreyfanleika þvagrásar og verður til þess að lakari stuðningur verður við 

grindarholslíffæri, þ.e. leg, þvagblöðru og endaþarm. Allir þessir þættir geta aukið líkur á 

áreynsluþvagleka en einkennin ganga yfirleitt til baka skömmu eftir fæðinguna (Balik o.fl., 2016; Brown 

o.fl., 2003). 

Við fæðingu um leggöng verður oft áverki á grindarbotnsvöðva og bandvef í grindarholi (DeLancey, 

Kearney, Chou, Speights og Binno, 2003). Á 2. stigi fæðingar fer höfuð barnsins um fæðingarútgang 

sem veldur þrýstingi og togi á vöðva og bandvef í grindarbotni. Þessir vefir geta rifnað og leitt til áverka 

á taugum. Þessir þættir stuðla að minnkuðum styrk grindarbotnsvöðva sem þar af leiðandi veldur minni 

stuðningi við þvagrás og blöðruháls, ásamt meiri hreyfanleika á blöðruhálsi við rembing (Baessler og 

Schuessler, 2003). Rof á hringvöðva endaþarms í fæðingu, þ.e. við 3. eða 4. gráðu spangarrifu þar sem 

rifan nær út í endaþarm, virðist auka líkur á áreynsluþvagleka og einnig hægðaleka (Burgio o.fl., 2007). 

Helstu þættir í fæðingu sem auka líkur á 3. gráðu spangarrifu eru m.a. inngrip í fæðingu með töng, ef 

fæðingarþyngd barns er meiri en 4 kg., hnakkastaða (e. occipito-posterior position) barns í fæðingarvegi 

og lengd 2. stigs fæðingar (Fitzpatrick og O'Herlihy, 2001). Vöðvarafritsrannsóknir (EMG) benda til þess 

að í fæðingu verði eyðilegging á taugum sem ítauga grindarbotnsvöðva og eftir fæðingu er aukin 

trefjaþéttni (e. fibre density) í grindarbotni og því minna hlutfall vöðvafrumna (Snooks, Swash, Mathers 
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og Henry, 1990). Einnig verður „afmýelinsering“ á taugum og/eða rof á taugasímum í grindarbotni. Þetta 

veldur aftaugun grindarbotnsvöðva sem geta þá rýrnað og styrkur þeirra minnkað. Þetta getur m.a. 

valdið sigi á grindarholslíffærum, áreynsluþvagleka, hægðaleka og vandamálum við hægðalosun. Með 

auknum fjölda fæðinga getur bæst við þessa áverka (Fitzpatrick og O'Herlihy, 2001). Yfirleitt gengur 

áreynsluþvagleki til baka á nokkrum vikum eftir fæðingu en hjá sumum konum verður ástandið þó 

viðvarandi og meiri líkur á slíku ef hann er til staðar á fyrstu meðgöngu og sex vikum eftir fæðingu. Ef 

áreynsluþvaglekinn er enn til staðar þremur mánuðum eftir fæðingu aukast þessar líkur enn frekar 

(Holroyd-Leduc og Straus, 2004). 

Vísbendingar hafa bent til þess að meiri líkur séu á áreynsluþvagleka eftir fæðingu um leggöng en 

þegar um keisaraskurð er að ræða (Press, Klein, Kaczorowski, Liston og von Dadelszen, 2007; Viktrup, 

Rortveit og Lose, 2006). Það virðist þó skipta máli hvort um val- eða bráðakeisaraskurð sé að ræða. 

Þær sem fara í bráðakeisaraskurð virðast vera í meiri hættu á að fá áreynsluþvagleka (Chin, Chen, Liu 

og Wang, 2006). Keisaraskurður sem er framkvæmdur seint á 1. stigi fæðingar getur ekki komið í veg 

fyrir áverka á taugar grindarbotns. Áverki getur orðið strax á 1. stigi fæðingar, m.a. vegna þrýstings frá 

höfði barnsins, ef barnið er stórt og ef nota þarf inngrip í fæðingu með töng (Fitzpatrick og O'Herlihy, 

2001). Í rannsókn Eftekhar, Hajibaratali, Ramezanzadeh og Shariat, (2006) kom í ljós að líkur á 

áreynsluþvagleka eru svipaðar hjá þeim sem fæða um leggöng og konum sem fara í bráðakeisaraskurð 

eftir að fæðing er komin vel á veg. Önnur rannsókn sýndi að auknar líkur væru á áreynsluþvagleka hjá 

konum sem fæddu um leggöng en þeim sem fóru í keisaraskurð, bæði þremur mánuðum og einu ári 

eftir fæðingu. Þó var ekki gerður greinarmunur á valkeisaraskurði og bráðakeisaraskurði (van Brummen, 

Bruinse, van de Pol, Heintz og van der Vaart, 2007). Sýnt hefur verið fram á að minni líkur séu á að 

konur hafi þvagleka sex árum eftir fæðingu ef þær höfðu farið í keisaraskurð í stað fæðingar um leggöng 

(Holroyd-Leduc og Straus, 2004; MacArthur o.fl., 2006). Í rannsókn Otero o.fl., (2006) kom í ljós að átján 

árum eftir fæðingu var þvagleki hjá konum sem höfðu fætt um leggöng ekki algengari en hjá þeim sem 

höfðu farið í keisaraskurð. Því má álykta að þvagleki sé algengari stuttu eftir fæðingu um leggöng miðað 

við þær sem fara í keisaraskurð en að með tímanum virðist þessi munur eyðast.   

Nú á tímum eru æ fleiri konur sem fæða sitt fyrsta barn á fertugs- eða fimmtugsaldri. Frumbyrjur, 40 

ára og eldri, eru í aukinni hættu á áreynsluþvagleka eftir meðgöngu og fæðingu. Fæðingar hjá eldri 

frumbyrjum taka aftur á móti styttri tíma og fæðingarþyngd barna þeirra er að meðaltali lægri (Groutz 

o.fl., 2007; Jolly, Sebire, Harris, Robinson og Regan, 2000). Af þessu mætti áætla að þessar konur fái 

minni og jafnvel færri áverka á grindabotn í fæðingu. Það virðast því ekki vera þættir sem tengjast 

fæðingunni, einir og sér, sem útskýra þennan mun á eldri og yngri frumbyrjum heldur þarf einnig að horfa 

á aðra þætti eins og aldur, þyngd, meðgöngu og lífsstíl sem áhættuþætti (Groutz o.fl., 2007).  

Algengi þvagleka eftir tíðarhvörf hjá nunnum var rannsakað og í ljós kom að það var sambærilegt við 

algengi hjá öðrum konum eftir tíðarhvörf (Buchsbaum, Chin, Glantz og Guzick, 2002). Þetta sýnir að 

mögulega séu meðganga og fæðing helstu áhættuþættir fyrir þvagleka hjá konum á barneignaaldri. Eftir 

tíðahvörf koma inn aðrir áhættuþættir eins og aldur og heilsufar. Einnig þarf að hafa í huga að nunnur 

búa í klaustri og stunda mögulega litla hreyfingu og ekkert kynlíf. Því má ætla að grindarbotnsörvun sé 

frekar lítil hjá þeim hópi kvenna.  
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2.4.2.2 Legnám  

Legnám er algengasta aðgerð, að keisaraskurði undanskildum, sem er framkvæmd í Bandaríkjunum. 

Áætlað er að við 60 ára aldur hafi um 40% bandarískra kvenna undirgengist legnámsaðgerð (Kudish 

o.fl., 2014). Í rannsókn Altman, Granath, Cnattingius og Falconer, (2007) kom í ljós að fjöldi aðgerða við 

áreynsluþvagleka var allt að tvisvar sinnum hærri hjá konum sem höfðu farið í legnám. Legnám getur 

valdið áverka á sacral taugar sem leiðir til truflana á taugaleiðni til þvagrásar, blöðruháls og 

stuðningsvefja í þar kring. Legnám getur einnig leitt til aflögunar í stoðkerfi grindarholsins sem getur 

valdið breytingum í þvagrásarþrýstingi (Altman o.fl., 2007; Kudish o.fl., 2014) og leitt til aukins 

hreyfanleika blöðruhálsins og vanstarfsemi í lokunargetu þvagrásarinnar (van der Vaart, van der Bom, 

de Leeuw, Roovers og Heintz, 2002). Eftir legnám kemur áreynsluþvagleki þó oft ekki í ljós fyrr en um 

6–12 mánuðum eftir aðgerð. Rannsóknir hafa sýnt að áhætta á þvagleka, þ.e. áreynslu- og 

bráðaþvagleka eftir legnám, eykst með hækkuðum aldri. Talið er að hjá konum sem eru 60 ára og eldri 

sé u.þ.b. 60% meiri áhætta á að fá þvagleka miðað við þær sem yngri eru (Altman o.fl., 2007; Brown, 

Sawaya, Thom og Grady, 2000). Líkleg ástæða fyrir því er að áreynsluþvagleki er algengari meðal yngri 

kvenna meðan að bráðaþvagleki verður algengari með hækkuðum aldri (Hunskaar o.fl., 2000). Áhrif 

legnáms gæti því verið mismunandi eftir aldri. Þar sem áhætta á þvagleka getur aukist eftir legnám er 

mikilvægt að fræða þær konur sem fara í legnám um þessar hugsanlegu afleiðingar aðgerðarinnar 

(Brown o.fl., 2000). Í þriggja ára framskyggnirannsókn Gustafsson, Ekstrom, Brismar og Altman, (2006) 

svöruðu 107 konur, sem fóru í legnámsaðgerð, spurningalista um einkenni bráða- og áreynsluþvagleka. 

Þær svöruðu sama spurningalista fyrir aðgerð, einu ári eftir aðgerð og þremur árum eftir aðgerð. 

Niðurstöður leiddu í ljós að einkenni áreynsluþvagleka og bráðaþvagleka voru minni þegar þrjú ár voru 

liðin frá aðgerð. 

2.4.2.3 Aldur  

Algengi þvagleka er talið aukast með hækkandi aldri (Hannestad, Rortveit og Hunskaar, 2002). Þetta 

virðist aftur á móti ekki gilda um allar tegundir þvagleka. Algengi áreynsluþvagleka er mest hjá ungum 

eða miðaldra konum á meðan algengi bæði bráðaþvagleka og blandleka eykst með aldrinum, þ.e. 

ríkjandi hjá eldri konum (Holroyd-Leduc og Straus, 2004; Stothers og Friedman, 2011). Ekki er fullvitað 

hvaða aldurstengdir þættir auka algengi áreynsluþvagleka (Luber, 2004). Þær breytingar sem eru taldar 

hafa áhrif á algengi áreynsluþvagleka eru m.a. minnkuð vöðvaspenna í grindarbotnsvöðvum, 

langtímaáhrif taugaskaða frá fyrri fæðingum og breytingar á hormónabúskap líkamans, einkum minnkun 

á estrógeni (Luber, 2004; Thom og Brown, 1998). Aldurstengdar breytingar verða í grindarbotnsvöðvum 

sem gerir það að verkum að vöðvinn er lengur að mynda sama kraft og hjá ungum einstaklingum og 

hámarkskraftur vöðvans verður allt að 35% minni. Þrýstingur í þvagrás getur einnig lækkað og 

lokunarvöðvar þvagrásar rýrnað með hækkandi aldri (Ashton-Miller o.fl., 2001). Það bendir til þess að 

líklega vanti betri styrk í grindarbotnsvöðva til þess að koma í veg fyrir þvagleka hjá eldri konum.  

2.4.2.4 Áhættuþættir tengdir lífsstíl  

Offita er vaxandi vandamál í flestum vestrænum löndum og háir um 25% fullorðinna einstaklinga 

(Hunskaar, 2008). Algengi áreynslu- og bráðaþvagleka eykst hlutfallslega við aukinn 

líkamsþyngdarstuðul (LÞS) (Luber, 2004). Fyrir hverja fimm eininga hækkun í líkamsþyngdarstuðli eykst 
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áhætta á áreynsluþvagleka um 10%. Þar af leiðandi er algengi áreynsluþvagleka allt að 70% hjá konum 

sem eru með LÞS ≥ 40 (Swenson o.fl., 2017). Offita er fjölkerfa sjúkdómur sem hefur áhrif á mörg líffæri 

og líffærakerfi sem getur því stuðlað að áreynsluþvagleka bæði beint og óbeint. Það getur því reynst 

erfitt að rannsaka offitu eina og sér sem áhættuþátt (Cummings og Rodning, 2000). Konur sem eru í 

mikilli yfirþyngd hafa háan kviðarholsþrýsting sem getur valdið auknu álagi á stoðkerfi grindarholsins og 

líffæri þess og þar af leiðandi valdið háum þrýstingi í þvagblöðrunni. Þessi langvarandi þrýstingur í 

kviðarholi veldur vöðvaþreytu í grindarbotnsvöðvum og stuðlar þannig að áreynsluþvagleka (Noblett, 

Jensen og Ostergard, 1997).  

Sýnt hefur verið fram á að einkenni áreynsluþvagleka minnki eftir verulegt þyngdartap kvenna sem 

eru í alvarlegri offitu. Við þyngdartap lækkar kviðarholsþrýstingur og verður einnig lægri við hósta auk 

þess sem hreyfanleiki þvagrásar minnkar (Greer, Richter, Bartolucci og Burgio, 2008). Árangur 

grindarbotnsþjálfunar vegna áreynsluþvagleka er yfirleitt minni hjá konum í mikilli yfirþyngd. Árangur 

skurðaðgerða við áreynsluþvagleika er þó sá sami og hjá konum í kjörþyngd, þótt oftar verði tæknilegir 

örðuleikar við framkvæmd aðgerða á konum í yfirþyngd (Cummings og Rodning, 2000). Æskilegasta 

meðferðin við áreynsluþvagleka kvenna í mikilli yfirþyngd er því sú að léttast.  

Reykingar eru taldar áhættuþáttur fyrir þvagleka (Luber, 2004). Lítið hefur verið rannsakað um áhrif 

reykinga á mismunandi tegundir þvagleka. Talið er að áhætta á þvagleka verði allt að tvöfalt meiri hjá 

einstaklingum sem reykja, eða hafa áður reykt, samanborið við þá sem hafa aldrei reykt (Bump og 

McClish, 1992). Rannsókn Hannestad, Rortveit, Daltveit og Hunskaar, (2003) sýndi fram á að ef reyktar 

eru meira en 20 sígarettur á dag væri aukin áhætta á þvagleka. Aukin tíðni þvagleka meðal þeirra sem 

reykja er m.a. vegna langvarandi hósta sem er algengur hjá stórreykingafólki, minnkaðrar estrógenþéttni 

í blóði og áhrifa reykinga á nýmyndun bandvefs (kollagens) (Bump og McClish, 1992). Það virðist sem 

þvaglekinn gangi ekki til baka þótt reykingum sé hætt (Hannestad o.fl., 2003). 

Það er almennt talið að konur í líkamlega góðu formi séu með sterka grindarbotnsvöðva. Þjálfun af 

mikilli ákefð getur hins vegar valdið áreynsluþvagleka við hreyfingu. Konur sem stunda þjálfun af mikilli 

ákefð eru líklegri til þess að finna fyrir áreynsluþvagleka en þær sem stunda þjálfun af minni ákefð og 

álagi (Carvalhais, Da Roza, Vilela, Jorge og Bo, 2018). Tilgátan er sú að við líkamlega þjálfun, af hvaða 

toga sem er, aukist þrýstingur í kviðarholi sem valdi á sama tíma samdrætti í grindarbotnsvöðvum sem 

þar með fái þjálfun. Miðað við þá tilgátu ætti þjálfun að koma í veg fyrir eða bæta einkenni 

áreynsluþvagleka. Hins vegar fá sumar konur einkenni áreynsluþvagleka við þjálfun af mikilli ákefð. 

Ástæður þess geta verið veikleiki í bandvef, staðsetning grindarbotnsvöðva, fækkun á týpu 2 

vöðvaþráðum og vöðvaveikleiki (Bo, 2004). Í rannsókn Hannestad o.fl., (2003) kom í ljós að konur sem 

stunduðu þjálfun af meðalákefð, í 1 klukkustund eða meira á viku, fundu síður fyrir áreynsluþvagleka en 

þær sem stunduðu enga þjálfun. Í rannsókn Bo og Borgen, (2001) var algengi þvagleka hjá 

afreksíþróttakonum borið saman við viðmiðunarhóp. Niðurstöður þess sýndu ekki marktækan mun á 

milli hópanna en 41% afreksíþróttakvenna höfðu áreynsluþvagleka og 39% kvenna í 

viðmiðunarhópnum. Því er enn óvíst hvort tengsl séu á milli áreynsluþvagleka og líkamlegrar þjálfunar 

(Hannestad o.fl., 2003). 



 

10 

 

2.4.2.5 Aðrir áhættuþættir  

Ýmsir aðrir þættir, líkamlegir og andlegir, eru taldir hafa áhrif á þvagleka. Má m.a. nefna langvarandi 

hósta, hægðatregðu, þunglyndi, lélegt heilsufar, einkenni frá neðri þvagvegum og þvagfærasýkingar 

(Hunskaar o.fl., 2000; Minassian, Drutz og Al-Badr, 2003). Aðrir þættir sem eru áhættuþættir fyrir 

þvagleka eru t.d. sig á grindarholslíffærum og aðgerðir við því, utanbastsdeyfing í fæðingu, að eignast 

mörg börn og fæðingaþyngd barna meiri en 4000 grömm (Casey o.fl., 2005; Hunskaar o.fl., 2000). 

Ýmis lyf geta aukið áhættuna á áreynsluþvagleka og má m.a. nefna þvagræsilyf, róandi lyf, 

þunglyndislyf, svefnlyf, hægðalyf og sýklalyf. Færniskerðingar og samverkandi sjúkdómar (e. comorbid 

diseases) eru einnig áhættuþættir fyrir þvagleka (Holroyd-Leduc og Straus, 2004). Þvagleki er algengur 

í sjúkdómum á borð við sykursýki, heilablóðfall, háan slagbilsþrýsting, vitræna skerðingu, 

parkinsonsveiki, gigtarsjúkdóma, bakverki og langvinna lungnateppu. Kynþáttur virðist einnig hafa áhrif 

en miðlungs- og mikill þvagleki er algengari hjá hvítum konum (Fultz, Herzog, Raghunathan, Wallace og 

Diokno, 1999). 

2.5 Samband grindarbotnsvöðva og kviðvöðva 

Niðurstöður fjölda rannsókna hafa sýnt fram á góðan árangur grindarbotnsþjálfunar sem meðferð við 

þvagleka. Þær mæla með grindarbotnsþjálfun sem fyrstu meðferð við hvers konar þvagleka (Dumoulin 

o.fl., 2014). Sýnt hefur verið fram á að tengsl séu á milli grindarbotnsvöðva og kviðvöðva og því gæti 

þjálfun kviðvöðva gegnt mikilvægu hlutverki  við meðhöndlun á áreynsluþvagleka hjá konum 

(Ptaszkowski o.fl., 2015). Hámarkssamdráttur í grindarbotnsvöðvum getur fylgt samdrætti í kviðvöðvum. 

Það bendir til þess að þjálfun kviðvöðva geti haft jákvæðari áhrif á styrk, úthald og samhæfingu 

grindarbotnsvöðva, ásamt getu þeirra til að halda þvagi, heldur en sértæk styrktarþjálfun fyrir 

grindarbotnsvöðva (Sapsford og Hodges, 2001).  

Sú kenning hefur komið fram að þjálfun á djúpu kviðvöðvunum, sérstaklega kviðarþvervöðvum (m. 

transversus abdominis), geti aukið vöðvaspennu og virkni grindarbotnsvöðva (Sapsford og Hodges, 

2001). Þetta gæti útskýrt ástæðu þess að endurhæfing á grindarbotnsvöðvum nær ekki hámarksárangri 

nema vöðvar kviðveggjar séu einnig endurhæfðir (Sapsford, 2004). Kviðarholsþrýstingur eykst við 

samdrátt í kviðarþvervöðva og hefur áhrif á þrýsting nærliggjandi vöðva og líffæra, þar á meðal 

þindarinnar (Hodges og Gandevia, 2000c; Sapsford og Hodges, 2012). Grindarbotnsvöðvar hafa verið 

skoðaðir í tengslum við kviðvöðva. Við viljastýrðan samdrátt í grindarbotnsvöðvum hefur fundist virkni í 

kviðvöðvum hjá einkennalausum konum ólíkt þeim konum sem hafa þvagleka. Einnig virðist sem 

kviðarholsþrýstingur sé meiri hjá konum með þvagleka en konum sem ekki hafa hann (Neumann og Gill, 

2002; Thompson og O'Sullivan, 2003). Í rannsókn Smith, Coppieters og Hodges, (2007) var notast við 

vöðvarafrit til þess að bera saman virkni kviðarþvervöðva og grindarbotnsvöðva í samdrætti í tengslum 

við líkamsstöðu bæði hjá konum með þvagleka og konum án þvagleka. Niðurstöður leiddu í ljós 

ójafnvægi á milli grindarbotnsvöðva og kviðarþvervöðva hjá konum með þvagleka. Konurnar með 

þvagleka virtust nota kviðarþvervöðvana meira en grindarbotnsvöðvana. 

Sýnt hefur verið fram á samband milli grindarbotnsvöðva og kviðvöðva. Í samantektarrannsókn Bo 

o.fl., (2009) var skoðað hvort þjálfun á kviðarþvervöðvum skilaði árangri ein og sér, eða í samblandi við 

grindarbotnsþjálfun, sem meðferð við þvagleka hjá konum. Mikilvægur þáttur varðandi þvagheldni er að 
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grindarbotnsvöðvar dragist sjálfkrafa saman, á réttum tímapunkti og með réttu hlutfalli styrks, til þess að 

vinna á móti þrýstingi sem verður vegna samdráttar frá kviðvöðvum. Samstilltur samdráttur 

grindarbotnsvöðva og kviðarþvervöðva er því eðlilegt ferli hjá konum sem hafa ekki þvagleka. Þessi 

samstillti samdráttur á milli grindarbotnsvöðva og kviðarþvervöðva getur verið horfinn eða truflaður hjá 

konum með þvagleka. Enn eru ekki til neinar slembnar samanburðarrannsóknir sem kanna hvort þjálfun 

kviðarþvervöðva, ein og sér, geti meðhöndlað eða minnkað einkenni þvagleka og bætt virkni 

grindarbotnsvöðva.   

Tajiri, Huo og Maruyama, (2014) könnuðu hvaða áhrif æfingameðferð, sem fól í sér samstillta 

samdrætti kviðarþvervöðva og grindarbotnsvöðva, hefði á áreynsluþvagleka. Níu konur með 

áreynsluþvagleka stunduðu æfingameðferð í átta vikur. Fyrir og eftir æfingameðferð svöruðu konurnar 

spurningalista um einkenni áreynsluþvagleka. Einnig voru gerðar mælingar á þykkt kviðarþvervöðva 

með ómskoðun á meðan konurnar spenntu kviðarþvervöðva og grindarbotnsvöðva á sama tíma. Eftir 

átta vikur höfðu einkenni áreynsluþvagleka minnkað hjá u.þ.b. átta af níu kvennanna. Einnig mældist 

aukin þykkt á kviðarþvervöðum við samstilltan samdrátt á kviðarþvervöðva og grindarbotnsvöðva. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa m.a. til kynna að hugsanlega sé hægt að meta áhættu 

áreynsluþvagleka út frá þykkt kviðarþvervöðva.  

2.6 Samband grindarbotnsvöðva og öndunar 

Í rannsókn Talasz o.fl., (2010) var athugað hvort tengsl væru á milli virkni grindarbotnsvöðva og öndunar. 

Skoðaðar voru 40 heilsuhraustar konur á aldrinum 18–35 ára. Niðurstöður leiddu í ljós að þær konur 

sem höfðu sterkari viljastýrðan samdrátt í grindarbotnsvöðvum gátu andað frá sér á skilvirkari hátt í 

samanburði við þær sem höfðu veikan viljastýrðan samdrátt í grindarbotnsvöðvum. Vöðvarafrit og 

ómskoðanir hafa sýnt fram á samverkandi tengsl á milli grindarbotnsvöðva, þindar og kviðvöðva. Við 

eðlilega öndun hefst innöndun þegar þindin dregst saman og spennist niður í átt að kviðarholi. Á sama 

tíma verður svolítil þensla í hliðlægum og framanverðum kviðvegg til þess að mynda pláss fyrir innri 

líffæri. Það verður einnig slökun í grindarbotnsvöðvum til þess að aðstoða þindina við að færast neðar 

og leyfa aukið flæði innöndunarlofts (Emerich Gordon og Reed, 2018; Park og Han, 2015).  

Útöndun hefst þegar þindin slakar á og færist ofar í brjóstholið. Við þvingaða útöndun, eins og að 

hósta, dragast hliðlægir og framanverðir kviðvöðvar saman og það veldur þrýstingi í kviðarholi sem ýtir 

þindinni ofar í brjóstholið (Talasz o.fl., 2010). Aukinn þrýstingur í kviðarholi veldur samdrætti í 

grindarbotnsvöðvum. Samdráttur grindarbotnsvöðva heldur þrýstingi í kviðarholi. Grindarbotnsvöðvar og 

kviðvöðvar taka því þátt í þvingaðri útöndun með samstilltum samdráttum og gera útöndun hraðari og 

skilvirkari (Park og Han, 2015; Talasz o.fl., 2010). 

Í rannsókn sem gerð var á 20 heilbrigðum konum voru tengsl milli virkni grindarbotnsvöðva og 

hreyfingu þindar við öndun skoðuð (Park og Han, 2015). Sú rannsókn staðfesti að samdráttur í 

grindarbotnsvöðvum tengist hreyfingu þindar og lungnastarfsemi. Öndun varð skilvirkari á meðan 

samdráttur í grindarbotnsvöðvum átti sér stað. Þess vegna ætti að notast við grindarbotnsþjálfun 

samhliða meðferð við öndunarvandamálum þar sem grindarbotnsvöðvar geta bæði haft áhrif á hreyfingu 

þindar og lungnastarfsemi. Hins vegar þarf frekari rannsóknir til þess að greina hvaða áhrif 

grindabotnsþjálfun hefur á lungnastarfsemi.   
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2.7 Samband grindarbotnsvöðva og mjóbaksverkja  

Rannsóknir hafa gefið til kynna tengsl milli þvagleka og mjóbaksverkja (Eliasson, Elfving, Nordgren og 

Mattsson, 2008; Finkelstein, 2002; Smith, Russell og Hodges, 2006). Í rannsókn Eliasson o.fl. (2008) á 

200 konum sem voru í meðferð hjá sjúkraþjálfara vegna mjóbaksverkja kom í ljós að 78% þeirra voru 

með þvagleka. Smith, Russell og Hodges, (2009) skoðuðu konur sem höfðu þvagleka og einkenni frá 

öndunarfærum. Niðurstöður sýndu að þessar konur væru líklegri til þess að þróa með sér bakverki. 

Einnig hefur verið sýnt fram á að konur sem hafa þvagleka eða einkenni frá meltingarvegi eru líklegri til 

að þróa með sér bakverki yfir 2–4 ára tímabil miðað við konur sem hafa ekki þessi vandamál. Auk þess 

verða líkur á bakverkjum mun meiri hjá konum sem þróa með sér ný einkenni þvagleka, einkenni í 

meltingarvegi eða öndunarfærum yfir sama tímabil (Smith, Russell og Hodges, 2014). Í rannsókn Smith 

o.fl., (2014) sást hjá öllum aldurshópum að bakverkir og einkenni frá meltingar- eða öndunarfærum 

þróuðust út frá þvagleka. Einnig kom í ljós að konur sem voru með bakverki við upphaf rannsóknar höfðu 

auknar líkur á að þróa með sér einkenni frá meltingar- og öndunarfærum. Rannsóknin sýndi fram á það 

að ef röskun er til staðar í tilteknu kerfi, eins og bakverkur, þvagleki eða einkenni frá öndunar- og 

meltingarfærum, þá stuðlar það að þróun einkenna eða raskana í öðrum kerfum innan áðurnefndra 

þátta. Þvagleki var ekki einungis áhættuþáttur varðandi þróun á bakverkjum, heldur jók bakverkur einnig 

áhættuna á þvagleka. Eins voru konur með öndunarerfiðleika líklegri til að þróa með sér verki í baki og 

öfugt. Kenningar eru uppi um að orsakir áreynsluþvagleka og mjóbaksverkja séu í raun þær sömu, þ.e. 

afleiðing rangrar álagsdreifingar um mjóbak og mjaðmagrind. Þetta veldur því að verri temprun verður á 

kviðarholsþrýstingi og þrýstingur eykst í grindarholi. Slakir vöðvar leiða til þess að aðrir vöðvar, sem eru 

jafnvel ekki til þess fallnir, taka við og getur það valdið vanstarfsemi og verkjum. Það eru ekki einungis 

grindarbotnsvöðvarnir sem stuðla að þvagheldni við álag og aukinn þrýsting í kviðarholi (Lee og Lee, 

2004). Við samdrátt eðlilegra grindarbotnsvöðva verður á sama tíma samdráttur í djúplægu 

kviðvöðvunum og djúplæga hluta multifidus vöðvans. Við þvagleka og/eða mjóbaksverki er þessi 

samhæfing ekki til staðar, eða einungis að hluta til, þannig að ósamhverfa á sér stað við samdrátt 

þessara vöðva. Orsakir áreynsluþvagleka eru því greinilega ekki eingöngu vegna ástands í grindarbotni 

heldur samspil fleiri vöðva. Vöðvastjórnun grindarbotnsvöðva skiptir miklu máli. Vöðvasamdráttur getur 

t.d. verið seinkaður eða ósamhverfur ásamt minnkuðum styrk og úthaldi grindarbotnsvöðva. Við 

vanstarfsemi í þessu vöðvastjórnunarkerfi þrýstast þvagblaðra og leg niður á við þegar þrýstingur í 

kviðarholi eykst og veldur togi á bandvefsþekjum og grindarbotnsvöðvum sem getur leitt til þreytu og/eða 

verkja í vöðvunum. Því er mikilvægt að huga að meðferð við áreynsluþvagleka með heildrænni nálgun. 

Grindarbotnsvöðvarnir eru hluti af stærra kerfi og við meðferð á þvagleka þarf því einnig að huga að 

mjóbaksverkjum (Lee og Lee, 2004; Sapsford og Hodges, 2001).  

Rannsóknir hafa sýnt að grindarbotnsvöðvar vinna ekki einir og sér. Þeir eru taldir vinna saman með 

öðrum vöðvum í kringum kviðarholið, sérstaklega framanverðum og hliðlægum kviðvöðvum  ásamt 

þindinni. Saman mynda þessir vöðvar form sem er líkt við dós (e. canister). Þessir vöðvar eru taldir svara 

breytingum á kviðarholsþrýstingi. Þeir veita einnig stöðugleika í bol við líkamsstöðubreytingar, göngu, 

tal, djúpa öndun, hósta og hreyfingu útlima (Talasz o.fl., 2010).  
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2.8 Samantekt  

Við eðlilegar öndunarhreyfingar verður samstillt hreyfing á brjóstkassa og kvið. Eðlileg öndun er án 

sjáanlegrar hreyfingar á efri hluta brjóstkassa. Öndunarmynstur hvers einstaklings ákvarðast m.a. af 

ferli, tíðni, samhverfu, takti og tegund öndunarhreyfinga. Óstarfræn öndun verður þegar æskilegar 

öndunarhreyfingar raskast. Óeðlilegt öndunarmynstur kemur oft fram sem líkamleg viðbrögð við 

sjúkdómum eða sálrænu álagi. Það er ekki til formleg skilgreining til þess að lýsa óstarfrænni öndun en 

henni hefur þó verið skipt upp í fimm tegundir öndunarmynstra; oföndunarheilkenni, djúp andvörp, 

ríkjandi rifjaöndun, þvingaða kviðaröndun og öndun með ósamræmi á milli hreyfinga brjóstkassa og 

kviðar. 

Þvagleki er algengt heilsufarsvandamál og þá sérstaklega hjá konum. Talið er að um 3–55% kvenna 

á öllum aldri hafi þvagleka af einhverri gerð. Þvagleki er vandamál sem hefur áhrif á daglegt líf og getur 

dregið úr lífsgæðum, valdið félagslegri einangrun og andlegri vanlíðan. Áreynsluþvagleki er algengasta 

form þvagleka en u.þ.b. 50% kvenna greindar með þvagleka hafa hann. Áreynsluþvagleki er skilgreindur 

sem kvörtun um ósjálfsráð þvaglát við áreynslu, hósta eða hnerra. Helstu áhættuþættir 

áreynsluþvagleka tengjast með einum eða öðrum hætti meðgöngu, fæðingu, legnámi, aldri og offitu.  

Niðurstöður fjölda rannsókna hafa sýnt fram á góðan árangur grindarbotnsþjálfunar sem meðferð við 

þvagleka. Sýnt hefur verið fram á að tengsl séu á milli grindarbotnsvöðva og kviðvöðva og því gæti 

þjálfun kviðvöðva gegnt mikilvægu hlutverki  við meðhöndlun á áreynsluþvagleka. Mikilvægur þáttur 

varðandi þvagheldni er að grindarbotnsvöðvar dragist sjálfkrafa saman, á réttum tímapunkti og með réttu 

hlutfalli styrks,  til þess að vinna á móti þrýstingi sem verður vegna samdráttar frá kviðvöðvum. 

Samstilltur samdráttur grindarbotnsvöðva og kviðarþvervöðva er því eðlilegt ferli hjá konum sem hafa 

ekki þvagleka. Þessi samstillti samdráttur getur verið horfinn eða truflaður hjá konum með þvagleka. 

Grindarbotnsvöðvar og kviðvöðvar taka þátt í þvingaðri útöndun með samstilltum samdráttum og gera 

útöndun hraðari og skilvirkari. Rannsóknir hafa sýnt að grindarbotnsvöðvar vinna ekki einir og sér. Þeir 

eru taldir vinna saman með öðrum vöðvum í kringum kviðarholið, sérstaklega framanverðum og 

hliðlægum kviðvöðvum ásamt þindinni. Því er mikilvægt að huga að heildrænni nálgun á meðferð við 

áreynsluþvagleka. 
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3 Markmið, rannsóknarspurningar og tilgáta 

Markmið rannsóknarinnar er að bera saman öndunarhreyfingar hjá konum sem greinst hafa með 

áreynsluþvagleka og tiltæk viðmiðunargildi hjá 50 íslenskum konum á aldrinum 20–69 ára. 

 

Rannsóknarspurning 1: Hvernig eru öndunarhreyfingar við hvíldaröndun og djúpa viljastýrða öndun 

hjá konum á aldrinum 37–60 ára sem greinst hafa með áreynsluþvagleka?  

 

Rannsóknarspurning 2: Er rifjaöndun ríkjandi við hvíldaröndun hjá konum með áreynsluþvagleka í 

samanburði við tiltæk viðmiðunargildi hjá 50 íslenskum konum á aldrinum 20–69 ára? 

Rannsóknartilgáta 2: Rifjaöndun er ríkjandi við hvíldaröndun hjá konum með áreynsluþvagleka í 

samanburði við tiltæk viðmiðunargildi hjá 50 íslenskum konum á aldrinum 20–69 ára. 

 

Rannsóknarspurning 3: Eru öndunarhreyfingar í kvið, þ.e. þindaröndun, marktækt minni við djúpa 

viljastýrða öndun hjá konum með áreynsluþvagleka í samanburði við tiltæk viðmiðunargildi hjá 50 

íslenskum konum á aldrinum 20–69 ára? 

Rannsóknartilgáta 3: Öndunarhreyfingar í kvið, þ.e. þindaröndun, eru marktækt minni við djúpa 

viljastýrða öndun hjá konum með áreynsluþvagleka í samanburði við tiltæk viðmiðunargildi hjá 50 

íslenskum konum á aldrinum 20–69 ára.  
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4 Efni og aðferðir  

4.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er megindleg þversniðsrannsókn með samanburði á öndunarhreyfingum kvenna með 

áreynsluþvagleka og tiltækum viðmiðunargildum kvenna á aldrinum 20–69 ára.  

4.2 Þátttakendur 

Þátttakendur voru þægindaúrtak 20 kvenna á aldrinum 37–60 ára greindar með áreynsluþvagleka á 

þvagfærarannsóknardeild 11A á Landspítala við Hringbraut. Aldursviðmiðið var 18–60 ára. Þær konur 

sem voru barnshafandi, með bráðaþvagleka, í yfirþyngd (> 30 LÞS þyngdarstuðull), með taugasjúkdóm 

eða þekkta sögu um öndunarfærakvilla voru útilokaðar frá þátttöku. 

4.3 Skoðun  

Mælingar voru framkvæmdar á tímabilinu 30. nóvember 2018 til 23. apríl 2019. Mælingar fóru fram á 

endurhæfingardeild 14D á Landspítala við Hringbraut með aðstoð Halldóru Eyjólfsdóttur, sérfræðings í 

sjúkraþjálfun. Þátttakendur mættu einu sinni í skoðun og mælingar. Þátttakendur undirrituðu upplýst 

samþykki áður en mælingar hófust og svöruðu einnig spurningalista til þess að meta helstu 

bakgrunnsupplýsingar. Að því loknu fór fram mæling á öndunarhreyfingum með 

öndunarhreyfingamælinum Andra (ÖHM Andri). Mælingar með ÖHM Andra voru framkvæmdar þannig 

að þáttakandi var í baklegu með 20° halla  og kodda undir höfði og hnjám. Hreyfingar í brjóstkassa og 

kvið voru mældar með leysigeisla sem hafði sex nema sem lagðir voru 20 cm frá bringubeini, yfir fjórða 

og níunda rif og í hæð við nafla báðum megin. Framkvæmdar voru tvær mælingar og stóð hvor mæling 

í 60 sekúndur. Meðan mæling fór fram mátti þátttakandi hvorki tala né hreyfa sig. 

4.4 Bakgrunnsupplýsingar og mælitæki  

4.4.1 Spurningalisti  

Útbúinn var spurningalisti til þess að meta bakgrunnsbreytur þátttakenda (sjá fylgiskjal 1). Við gerð 

spurningalistans var Alþjóðlega flokkunarkerfið um færni, fötlun og heilsu (ICF) haft til hliðsjónar. 

Bakgrunnsbreytur voru m.a. aldur, menntun, starf, barneignir, heilsufar, hreyfing og reykingar. 

4.4.2 Öndunarhreyfingamælirinn Andri (ÖHM Andri) og viðmiðunargildi 

ÖHM Andri mælir öndunarhreyfingar og öndunarmynstur, sjá mynd 1. Andri mælir fram- og 

afturhreyfingar brjóstkassa og kviðveggjar við inn- og útöndun. Auk þess veitir ÖHM Andri upplýsingar 

um takt, tíðni, öndunargerð og samhverfu öndunarhreyfinga. 
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Mynd 1. Öndunarhreyfingamælirinn Andri 

 

Hver mæling skiptist í efri rif vinstra megin (e. left upper thorax, LUTh), efri rif hægra megin (e. right 

upper thorax, RUTh), neðri rif vinstra megin (e. left lower thorax, LLTh), neðri rif hægra megin (e. right 

lower thorax, RLTh), kvið vinstra megin (e. left abdominal, LA) og kvið hægra megin (e. right abdominal, 

RA). Hæðir merkja innöndun og lægðir merkja útöndun. Hæðir og lægðir kúrfunnar ættu að færast upp 

og niður samtímis á öllum mældum svæðum eins og sjá má á mynd 2. Tækið getur mælt einstaklinga í 

öllum líkamsstöðum, er meðfærilegt og þar af leiðandi hentugt mælitæki til notkunar hjá rúmliggjandi 

einstaklingum. Mælingin tekur einungis um 4–5 mínútur og krefst lágmarks tölvukunnáttu (Ragnarsdóttir 

og Kristinsdóttir, 2006). Mælitækið er réttmætt og áreiðanlegt (Olsén og Romberg, 2010). 

 

 

Mynd 2.  Öndunarhreyfingamælirinn Andri – Ákjósanlegar öndunarhreyfingar við hvíldaröndun. 

Lóðrétti ásinn sýnir öndunarhreyfingar (mm) og lárétti ásinn sýnir tímann. Öndunarhreyfingar 

skiptast í efri rif vinstra megin (e. left upper thorax, LUTh), efri rif hægra megin (e. right upper 



 

17 

 

thorax, RUTh), neðri rif vinstra megin (e. left lower thorax, LLTh), neðri rif hægra megin (e. 

right lower thorax, RLTh), kvið vinstra megin (e. left abdominal, LA) og kvið hægra megin (e. 

right abdominal, RA). 

  

Viðmiðunargildi fyrir ÖHM Andra eru þekkt. Í rannsókninni var notast við tiltæk viðmiðunargildi hjá 50 

íslenskum konum frá árinu 2006. Þessar konur voru sjálfboðaliðar fyrir mælingar á öndunarhreyfingum 

með ÖHM Andra. Konurnar voru á aldrinum 20–69 ára og líkamsþyngdarstuðull (LÞS) þeirra var ≤ 30. 

Þessar konur höfðu hvorki þekkta sögu um öndunarfærakvilla né reykingar. Í töflu 1 má sjá tiltæk 

viðmiðunargildi við hvíldaröndun og í töflu 2 við djúpa viljastýrða öndun. 

 

Tafla 1. Öndunarhreyfingamælirinn Andri – Viðmiðunargildi fyrir hvíldaröndun (mm) 

n = 50 LUTh RUTh LLTh RLTh LA RA 

Meðaltal 4,07 4,06 4,70 4,64 7,44  7,78 

Staðalfrávik 2,33 2,58 1,58 1,75 3,02 3,44 

Lággildi 0,01 0,05 1,26 1,21 2,99 2,56 

Hágildi  10,00      11,96 8,17 9,14 16,21 18,71 

Skýringar á skammstöfunum: 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, RA = Right abdominal / kviður hægra megin. 

 

Tafla 2. Öndunarhreyfingamælirinn Andri – Viðmiðunargildi fyrir djúpa viljastýrða öndun (mm) 

n = 50 LUTh RUTh LLTh RLTh LA RA 

Meðaltal 21,14 21,65 19,46 19,21 20,66  21,02 

Staðalfrávik 8,09 8,17 6,53 7,00 7,22 7,56 

Lággildi 7,52 6,91 6,29 7,68 7,25 8,26 

Hágildi  40,56 39,35 37,34 40,87 40,64 41,05 

Skýringar á skammstöfunum: 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, RA = Right abdominal / kviður hægra megin. 

4.5 Úrvinnsla gagna  

Við úrvinnslu gagna var notast við forritið Microsoft Excel 365 og tölfræðigreining var gerð í 

tölfræðiforritinu Jamovi útgáfu 0.9.6.9. Bakgrunnsupplýsingar úr spurningalistum voru skráðar í forritið 

Microsoft Excel 365. Þar voru reiknuð út meðtaltöl, staðalfrávik og spönn fyrir aldur, hæð, þyngd og 

líkamsþyngdarstuðul. Fjöldi og hlutföll voru notuð til þess að lýsa öðrum bakgrunnsbreytum. Mælingar 

sem fengust með ÖHM Andra voru skráðar í tölfræðiforritið Jamovi þar sem tölfræðipróf voru 

framkvæmd. Miðað var við 95% öryggismörk og 5% marktektarmörk (p < 0,05).  

Reiknaður var Pearsons fylgnistuðull (r) (e. Pearson's correlation) til þess að athuga hvort tengsl 

væru á milli breyta á öndunarhreyfingum í brjóstkassa og kvið. T-próf tveggja óháðra úrtaka (e. 

independent samples t-test) var notað til að athuga hvort marktækur munur væri á öndunarhreyfingum 

kvenna með áreynsluþvagleka og tiltækra viðmiðunargilda. Ef til vill hefði verið ákjósanlegra að 

framkvæma stikalaust próf (e. nonparametric test) en það var ekki gert vegna þess að fengin gögn 
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tiltækra viðmiðunargilda veittu einungis heildarupplýsingar um meðaltal, staðalfrávik og spönn 

viðmiðunarhóps. Því var t-prófi tveggja óháðra úrtaka beitt til þess að fá samanburð milli rannsóknarhóps 

og viðmiðunargilda. Úrtak rannsóknarhópsins, þ.e. konur með áreynsluþvagleka, var lítið (n = 20) og því 

ekki gert ráð fyrir að þýðið fylgdi normaldreifingu (e. normal distribution). 

Pearsons fylgnistuðull (r) sýndi að við djúpa viljastýrða öndun hjá rannsóknarhópi var sterk fylgni á 

milli öndunarhreyfinga hægra og vinstra megin í efri rifjum (r = 0,95; p = 0,001), neðri rifjum (r = 0,86; p 

= 0,001) og kvið (r = 0,92; p = 0,001). Einnig var sterk fylgni á milli allra öndunarhreyfinga í brjóstkassa, 

þ.e. í efri og neðri rifjum (r = 0,72; p = 0,001). Þar af leiðandi var ákveðið að nota þessar skiptingar við 

tölfræðiúrvinnslu. Auk þess verður nú talað um öndunarhreyfingar í efri hluta brjóstkassa, neðri hluta 

brjóstkassa og kvið. 

4.6 Siðfræði  

Sótt var um leyfi fyrir rannsókninni hjá Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala. Endanlegt 

samþykki siðanefndar Landspítalans kom 2. nóvember 2018 (sjá fylgiskjal 2). Leyfi frá 

framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala kom þann 19. október 2018 (sjá fylgiskjal 3). Rannsóknin 

fékk siðanefndarnúmerið 42/2018. Allir þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni 

(sjá fylgiskjal 4) og þeir fengu einnig kynningarbréf með ítarlegum upplýsingum um eðli og umfang 

rannsóknarinnar (sjá fylgiskjal 5). Allar þær upplýsingar sem þátttakendur veittu í rannsókninni voru 

geymdar 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 vinnslu 

persónuupplýsinga nr. 90/2018). Þátttakendur fengu ekki greitt fyrir þátttöku í rannsókninni og eini 

kostnaður þeirra voru ferðir til og frá Landspítala. Ávinningur þátttakenda í rannsókninni var vitneskja 

um eigið ástand þ.e. öndunarhreyfingar og öndunarmynstur. 
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5 Niðurstöður 

5.1 Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru 20 konur á aldrinum 37–60 ára sem voru greindar með 

áreynsluþvagleka. Meðalaldur þeirra var 47 ár ± 6,3 ár (spönn: 37–60). Meðaltal líkamshæðar var 171 

± 4,9 cm (spönn: 162–180), þyngdar 77,8 ± 10,0 kg (spönn: 56–93) og líkamsþyngdarstuðuls (LÞS) 26,6 

± 3,3 (spönn: 18,3–30,0). Tafla 3 sýnir bakgrunnsbreytur þátttakenda.  

 

Tafla 3. Bakgrunnsbreytur fyrir aldur, hæð, þyngd og LÞS þátttakenda 

n = 20  Meðtaltal ± staðalfrávik Spönn  

Aldur (ár) 47 ± 6,3 37–60 

Hæð (m) 171 ± 4,9 162–180 

Þyngd (kg) 77,8 ± 10,0 56–93 

LÞS (kg/m2) 26,6 ± 3,3 18,3–30,0 

 

Í töflu 4 má sjá helstu svör þátttakenda við ýmsum þáttum úr spurningalista sem snýr að 

bakgrunnsbreytum. Taflan sýnir m.a. fjölda meðgangna, fjölda fæðinga í gegnum leggöng, reglubundna 

hreyfingu, lýsingu á atvinnu og þætti tengda þvagleka. 

 

Tafla 4. Bakgrunnsbreytur þátttakenda út frá spurningalista  

 Fjöldi (n) Hlutfall af heild (%) 

Fjöldi meðganga 

2 

3 

4 eða fleiri 

 

8 

7 

5 

 

40,0 

35,0 

25,0 

Fjöldi fæðinga um leggöng  

2 

3 

4 eða fleiri 

 

8 

9 

3 

 

40,0 

45,0 

15,0 

Fjöldi keisaraskurða  

0 

1 
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1 

 

95,0 

5,0 

Lýsing á atvinnu 

Kyrrsetuvinna  

Erfiðisvinna  

Blönduð vinna  

 

9 

2 

9 

 

45,0 

10,0 

45,0 

Reglubundin hreyfing   

Engin hreyfing  

1–2 daga í viku  

3–4 daga í viku  

5–6 daga í viku  

7–daga í viku eða oftar 

 

4 

4 

8 

4 

0 

 

20,0 

20,0 

40,0 

20,0 

0 

Finna fyrir þvagleka 

síðastliðnar 4 vikur 

Stöðugt 

Nokkrum sinnum á dag 

 

 

1 

4 

 

 

5,0 

20,0 
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Um það bil daglega  

2–3 sinnum í viku 

1 sinni í viku eða sjaldnar 

Aldrei 

9 

4 

2 

0 

45,0 

20,0 

10,0 

0 

Aðstæður þar sem helst 

finnst fyrir þvagleka* 

Án augljósrar ástæðu  

Við líkamlega áreynslu  

Í svefni  

Við að hnerra eða hósta  

Við hlátur eða fliss 

Áður en komist var á salerni   

 

 

1 

17 

0 

18 

9 

7 

 

 

5,0 

85,0 

0 

90,0 

45,0 

35,0 

* Breytur þar sem hægt var að svara fleiru en einu atriði og því er hlutfall af heild > 100%. 

5.2 Öndunarhreyfingar kvenna með áreynsluþvagleka  

Í eftirfarandi töflum má sjá niðurstöður mælinga frá ÖHM Andra á öndunarhreyfingum við hvíldaröndun 

og djúpa viljastýrða öndun hjá konum með áreynsluþvagleka. Í töflu 5 má sjá niðurstöður mælinga við 

hvíldaröndun og í töflu 6 við djúpa viljastýrða öndun. 

 

Tafla 5. Öndunarhreyfingamælirinn Andri – Niðurstöður mælinga við hvíldaröndun (mm) 

n = 20 LUTh RUTh LLTh RLTh LA RA Tíðni 

Meðaltal 4,08 3,95 5,07 5,84 6,86 7,12 12,2 

Staðalfrávik 1,43 1,36 1,28 2,07 2,87 3,20 2,69 

Miðgildi 4,10 4,16 4,96 5,15 6,16 6,26 12,0 

Lággildi 1,40 1,70 3,60 3,67 3,01 3,36 5,32 

Hágildi  6,67 6,47 7,79 11,6 15,5 17,9 15,7 

Skýringar á skammstöfunum: 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, RA = Right abdominal / kviður hægra megin. 

 

Tafla 6. Öndunarhreyfingamælirinn Andri – Niðurstöður mælinga við djúpa viljastýrða öndun 
(mm) 

n = 20 LUTh RUTh LLTh RLTh LA RA Tíðni 

Meðaltal 19,3 17,6 22,2 23,3 21,5 21,0 5,96 

Staðalfrávik 8,20 7,79 5,88 8,10 9,96 8,72 2,06 

Miðgildi 19,2 17,3 20,8 20,8 18,9 18,4 5,55 

Lággildi 7,49 5,64 11,9 11,8 7,03 8,83 3,76 

Hágildi  37,0 32,1 31,5 40,0 43,8 42,0 10,4 

Skýringar á skammstöfunum: 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, RA = Right abdominal / kviður hægra megin. 

5.3 Samanburður á öndunarhreyfingum 

Öndunarhreyfingar við hvíldaröndun og djúpa viljastýrða öndun hjá rannsóknarhópi voru bornar saman 

við viðmiðunargildi. Á myndum 4 og 5 má sjá samanburð öndunarhreyfinga í efri hluta brjóstkassa, neðri 
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hluta brjóstkassa og kviðar milli rannsóknarhóps og viðmiðunargilda. Mynd 3 sýnir samanburð við 

hvíldaröndun en mynd 4 sýnir samanburð við djúpa viljastýrða öndun. Mesta breyting á milli 

öndunarhreyfinga sést í neðri hluta brjóstkassa við djúpa viljastýrða öndun, sjá mynd 4.  

 

 

Mynd 3. Samanburður öndunarhreyfinga við hvíldaröndun. Súlurnar tákna meðaltal 
öndunarhreyfinga og svörtu strikin staðalfrávik. 

 

 

Mynd 4. Samanburður öndunarhreyfinga við djúpa viljastýrða öndun. Súlurnar tákna meðaltal 

öndunarhreyfinga og svörtu strikin staðalfrávik. 

 

T-próf tveggja óháðra úrtaka var framkvæmt fyrir meðaltöl öndunarhreyfinga í efri hluta brjóstkassa, 

neðri hluta brjóstkassa og kvið. Það sýndi að ekki var marktækur munur á öndunarhreyfingum í efri hluta 

brjóstkassa og kvið á milli rannsóknarhóps og viðmiðunargilda við hvíldaröndun og djúpa viljastýrða 

öndun. Marktækur munur var á öndunarhreyfingum í neðri hluta brjóstkassa við hvíldaröndun (p = 0,033) 
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og djúpa viljastýrða öndun (p = 0,035). Þátttakendur í rannsóknarhóp höfðu auknar öndunarhreyfingar í 

neðri hluta brjóstkassa við hvíldaröndun og djúpa viljastýrða öndun samanborið við viðmiðunargildi. 

Niðurstöður úr t-prófi fyrir öndunarhreyfingar má sjá í töflu 7. 

 

Tafla 7. Niðurstöður úr t-prófi fyrir öndunarhreyfingar í efri hluta brjóstkassa (UTh), neðri hluta 
brjóstkassa (LTh) og kvið (Abd) við hvíldaröndun (HÖ) og djúpa viljastýrða öndun 
(DVÖ) 

  Prófstærð Meðaltal 

(RH)* 

Meðaltal 

(VG)* 

Meðaltals-

munur 

Staðal-

villa 

95% 

öryggismörk 

p-gildi 

 

HÖ 

UTh -0,17 4,01 4,07 -0,05 0,31 -0,69–0,59 0,87 

LTh 2,31 5,46 4,67 0,79 0,34 0,07–1,50  0,03* 

Abd -0,93 6,99 7,61 -0,62 0,67 -2,03–0,78 0,37 

 

DVÖ 

UTh -1,66 18,47 21,40 -2,93 1,76 -6,62–0,76 0,11 

LTh 2,27 22,76 19,34 3,43 1,51 0,27–6,58  0,04* 

Abd 0,19 21,23 20,84 0,39 2,05 -3,90–4,68 0,85 

* RH = Rannsóknarhópur, VG = Viðmiðunargildi 

 

T-próf fyrir meðaltöl öndunarhreyfinga í brjóstkassa og kvið sýndi að ekki væri marktækur munur á 

öndunarhreyfingum milli rannsóknarhóps og viðmiðunargilda bæði við hvíldaröndun og djúpa viljastýrða 

öndun. Niðurstöður úr t-prófi fyrir öndunarhreyfingar í brjóstkassa og kvið má sjá í töflu 8.  

 

Tafla 8. Niðurstöður úr t-prófi fyrir öndunarhreyfingar í brjóstkassa (Th) og kvið (Abd) við 

hvíldaröndun (HÖ) og djúpa viljastýrða öndun (DVÖ) 

  Prófstærð Meðaltal 

(RH)* 

Meðaltal 

(VG)* 

Meðaltals- 

munur 

Staðal-

villa 

95% 

öryggismörk 

p-gildi 

 
HÖ 

Th 1,36 4,74 4,37 0,37 0,27 -0,20–0,93 0,19 

Abd -0,93 6,99 7,61 -0,62 0,67 -2,03–0,78 0,37 

 
 
DVÖ 

Th 0,16 20,61 20,37 0,25 1,52 -2,93–3,43 0,87 

Abd 0,19 21,23 20,84 0,39 2,05 -3,90–4,68 0,85 

* RH = Rannsóknarhópur, VG = Viðmiðunargildi  

5.4 Dæmi um óstarfræna öndun  

Á mynd 5 sést ósamhverfa á hreyfingum í brjóstkassa hjá einum þátttakanda í rannsóknarhópi. Efri hluti 

brjóstkassa er í innöndunarfasa á meðan kviður og neðri hluti brjóstkassa eru í útöndunarfasa. Þetta 

gæti verið dæmi um óstarfræna öndun. 
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Mynd 5.  Öndunarhreyfingamælirinn Andri – Ósamhverfar öndunarhreyfingar við djúpa  

viljastýrða öndun hjá einum þátttakenda í rannsóknarhóp. Lóðrétti ásinn sýnir 

öndunarhreyfingar (mm) og lárétti ásinn sýnir tímann. Öndunarhreyfingar skiptast í efri rif 

vinstra megin (e. left upper thorax, LUTh), efri rif hægra megin (e. right upper thorax, RUTh), 

neðri rif vinstra megin (e. left lower thorax, LLTh), neðri rif hægra megin (e. right lower thorax, 

RLTh), kvið vinstra megin (e. left abdominal, LA) og kvið hægra megin (e. right abdominal, 

RA). Efri hluti brjóstkassa er í innöndunarfasa á meðan kviður og neðri hluti brjóstkassa eru í 

útöndunarfasa. 
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6 Umræða 

6.1 Niðurstöður  

Markmið rannsóknarinnar var að bera saman öndunarhreyfingar hjá konum sem greinst hafa með 

áreynsluþvagleka og tiltæk viðmiðunargildi hjá 50 íslenskum konum á aldrinum 20–69 ára. 

Öndunarhreyfingar voru mældar í efri hluta brjóstkassa, neðri hluta brjóstkassa og kvið bæði við 

hvíldaröndun og djúpa viljastýrða öndun. Niðurstöður sýndu marktækan mun á milli rannsóknarhóps og 

viðmiðunargilda í neðri hluta brjóstkassa, bæði við hvíldaröndun og djúpa viljastýrða öndun. 

Þátttakendur í rannsóknarhóp hafa því auknar öndunarhreyfingar í neðri hluta brjóstkassa, við 

hvíldaröndun og djúpa viljastýrða öndun, samanborið við viðmiðunargildi. Það bendir til þess að 

þátttakendur í rannsóknarhópi hafi ríkjandi rifjaöndun sem gæti bent til óstarfrænnar öndunar. Ástæðan 

fyrir þessu gæti verið sú að með rifjaöndun eru þrýstingsbreytingar í kvið í lágmarki sem getur 

hugsanlega dregið úr þvagleka.  

Við rifjaöndun eru hjálparvöðvar öndunar virkir, þ.e. höfuðvendivöðvi (m. sternocleidomastoid), efri 

hluti sjalvöðva (m. trapezius) og léttivöðvar (m.scalenes). Notkun þeirra er talin orkukræf (CliftonSmith 

og Rowley, 2011). Ofvirkni þessara vöðva getur m.a. leitt til verkja í höfði og hálsi og myndun kvikupunkta 

(e. trigger points). Þegar rifjaöndun er ríkjandi geta hreyfingar í kvið minnkað vegna minni virkni 

þindarinnar. Þindin aðstoðar m.a. við að auka stöðugleika bols ásamt því að auka kviðarholsþrýsting við 

öndun, sem leiðir til aukins stöðugleika í mjóhrygg. Minnkuð virkni þindarinnar getur því leitt til minnkunar 

á stöðugleika mjóhryggs, breyttrar hreyfistjórnunar og óreglulegs hreyfimynsturs. Of mikil virkni 

hjálparvöðva í öndun getur leitt til þess að þindin komist ekki í hagstæða hvíldarstöðu en það getur leitt 

til breytinga á kviðarholsþrýstingi. Þetta ögrar djúpum hreyfimynstrum sem eiga að veita bolnum 

stöðugleika og hefur því neikvæð áhrif á hreyfistjórn og öndunarmynstur (Bradley og Esformes, 2014; 

CliftonSmith og Rowley, 2011). Rannsókn Yamaguti o.fl., (2012) sýndi fram á að einstaklingar með 

aukna rifjaöndun ásamt minni virkni í þind sýndu meiri framfarir eftir öndunaræfingar samanborið við þá 

sem voru ekki með aukna rifjaöndun og minnkaða virkni í þind. Hreyfingar á kvið jukust einnig við 

framkvæmd öndunaræfinga. Þindaröndun getur því ýtt undir breytingu á vanabundnu öndunarmynstri 

og þar af leiðandi aukið virkni þindarinnar við öndun. 

Við hvíldaröndun hjá viðmiðunargildum og flestum þátttakendum rannsóknarhóps voru 

öndunarhreyfingar meiri í kvið en í brjóstkassa, þ.e. þindaröndun var ríkjandi í hvíld. Meðalöndunartíðni 

í rannsóknarhópi við hvíld var u.þ.b. 12 andardrættir á mínútu og útöndunartími var aðeins lengri en 

innöndunartími. Aðrar rannsóknir tengdar öndunarhreyfingum sýna fram á svipaðar niðurstöður og 

meðalöndunartíðni í hvíld getur verið í kringum 10–17 andardrættir á mínútu (Cahalin og Ragnarsdottir, 

2002; Main og Denehy, 2016, bls. 25; Ragnarsdóttir og Kristinsdóttir, 2006). Þindaröndun er talin 

ákjósanleg öndun (Talasz o.fl., 2010). Við eðlilegar öndunarhreyfingar verður blanda af hreyfingum í 

kvið og neðri hluta brjóstkassa (Ragnarsdóttir og Kristinsdóttir, 2006). Ef mismunur milli 

öndunarhreyfinga (í mm) í brjóstkassa og kvið hjá viðmiðunargildum var skoðaður, sást að við djúpa 

viljastýrða öndun voru öndunarhreyfingar í brjóstkassa og kvið jafn miklar. Hins vegar sýndi samskonar 

skoðun á öndunarhreyfingum við djúpa viljastýrða öndun hjá rannsóknarhópi að hjá 11 af 20 

þátttakendum voru öndunarhreyfingar meiri í brjóstkassa miðað við í kvið. Hér má því sjá að þegar konur 

með áreynsluþvagleka leggja álag á öndunarkerfið, þ.e. við að anda djúpt, verða öndunarhreyfingar í 
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brjóstkassa ríkjandi og þindaröndun minni. Það má því velta fyrir sér hvort konur með áreynsluþvagleka 

séu líklegri til þess að hafa ríkjandi rifjaöndun við djúpa viljastýrða öndun. Ríkjandi rifjaöndun gæti 

hugsanlega verið ráðandi til þess að hindra aukningu á kviðarholsþrýstingi, þ.e. minnka hvelfingu 

þindarinnar niður á við, og þar með þrýsting á þvagblöðru, þvagrás og grindarbotn. 

Áhugavert var að sjá að niðurstöður mælinga á öndunarhreyfingum við djúpa viljastýrða öndun, hjá 

fjórum konum með áreynsluþvagleka, bentu til þess að öndun væri óstarfræn. Þegar neðri hluti 

brjóstkassa og kviður voru í innöndunarfasa var efri hluti brjóstkassa í útöndunarfasa á sama tíma. Efri 

hluti brjóstkassa hreyfist því ekki í takt við aðrar hreyfingar í neðri hluta brjóstkassa og kvið. Þegar efri 

hluti brjóstkassa er í innöndundarfasa eru kviður og neðri hluti brjóstkassa hins vegar í útöndunarfasa. 

Öndunarhreyfingar við hvíldaröndun þessara fjögurra kvenna sýndu ekki þessar óstarfrænu 

öndunarhreyfingar en þegar þær lögðu álag á öndunarkerfið, þ.e. við að anda djúpt, myndaðist 

ósamræmi á milli hreyfinga brjóstkassa og kviðar. Þetta getur valdið erfiðleikum við öndun þar sem 

óregla kemur fram í hreyfingum. Þessi gerð óstarfrænnar öndunar gæti gefið til kynna að veikleiki sé í 

þindinni. Það getur leitt til þess að innöndun reiði sig að mestu á millirifjavöðva sem dragi þindina passíft 

með upp í brjóstholið og valdi þessum óhefðbundnu öndunarhreyfingum (Boulding o.fl., 2016; Hammer 

og Newth, 2009). 

Styrkur kviðvöðva og grindarbotnsvöðva virðist hafa áhrif á öndunarhreyfingar. Þindin, ásamt öðrum 

öndunarvöðvum, gegnir einnig því hlutverki að auka eða viðhalda stöðugleika hryggjar þegar útlimir eru 

hreyfðir. Því er mikilvægt að samvirkni sé á milli þessara vöðvakerfa (Hodges og Gandevia, 2000a; 

Hodges, Heijnen og Gandevia, 2001). Við hraða öndun, t.d. vegna áreynslu eða öndunarfærasjúkdóms, 

minnkar virkni öndunarvöðva sem ættu annars að viðhalda stöðugleika hryggjar. Þetta gæti hugsanlega 

leitt til aukinnar meiðslahættu í hrygg og skertrar stjórnunar á líkamsstöðu (Hodges o.fl., 2001). Einnig 

er hægt að velta því fyrir sér hvort þessu gæti verið öfugt farið, þ.e. að vanstarfsemi í kvið- og 

grindarbotnsvöðvum hafi áhrif á öndun. Sýnt hefur verið fram á að grindarbotnsvöðvar taki þátt í stjórnun 

kviðarholsþrýstings. Þeir taka þar af leiðandi þátt í vöðvastjórnun öndunar ásamt því að auka stöðugleika 

í hrygg. Við vanstarfsemi einhverra þessara vöðvakerfa verða breytingar á kviðarholsþrýstingi sem hefur 

þar með áhrif á öndun (Hodges, Sapsford og Pengel, 2007). Hægt er að velta því fyrir sér hvort hægt sé 

að breyta öndunarhreyfingum til betri vegar við að styrkja bæði kvið- og grindarbotnsvöðva.  

Við þindaröndun verður aukin loftun í neðri hluta lungna og eftir því sem hreyfingar þindar aukast 

dregst úr vöðvavirkni öndunarvöðva brjóstkassa (Dechman og Wilson, 2004). Við vinnu kviðvöðva eykst 

kviðarholsþrýstingur sem þrýstir þindinni upp og gerir útöndun skilvirkari (Talasz o.fl., 2010). Samdráttur 

í grindarbotnsvöðvum tengist virkni kviðvöðva. Þessir vöðvahópar vinna saman að myndun 

kviðarholsþrýstings ásamt því að viðhalda eða bregðast við breytingum á honum (Sapsford o.fl., 2001). 

Við aukningu á kviðarholsþrýstingi, t.d. við tal, djúpa öndun eða hósta, verður dreifing á þrýstingnum í 

allar áttir í kviðarholinu og kringum líffæri og kviðarholsvökva (Park og Han, 2015). Samdráttur 

grindarbotnsvöðva, þindar og kviðvöðva verja þannig innri líffæri fyrir auknum kviðarholsþrýstingi og 

hafa þar með áhrif á öndun. Rannsókn Park og Han, (2015) sýndi fram á að öndun verði skilvirkari á 

meðan samdráttur í grindarbotnsvöðvum eigi sér stað. Samdráttur í grindarbotnsvöðvum getur einnig 

aukið virkni öndunarvöðva og þindar. Þannig gæti grindarbotnsþjálfun bætt virkni öndunar.  
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Vanvirkni í einu kerfi getur valdið eða verið tengt vanvirkni eða ofvirkni í öðru kerfi. Það hefur t.d. 

verið sýnt fram á að konur sem hafa verki í grindarholi hafa grynnri öndun en eðlilegt getur talist, 

hugsanlega til þess að takmarka hreyfingu grindarbotnsvöðva og koma þannig í veg fyrir aukna verki 

(Hoyte og Damaser, 2016, bls. 66). Í rannsóknum á konum með verki frá spjaldliðum kom einnig í ljós 

að þær höfðu óreglulegt öndunarmynstur, minnkaðar hreyfingar í þind, þ.e. öndun þeirra var grynnri en 

eðlilegt getur talist, og minni virkni var í grindarbotnsvöðvum þegar þær lyftu upp öðrum fótlegg í baklegu. 

Ef mjaðmagrindinni var hins vegar haldið stöðugri, t.d. með belti, fóru þessi breyttu hreyfimynstur í 

eðlilegra horf (O’Sullivan og Beales, 2007; O’sullivan o.fl., 2002). Tengsl grindarbotns og þindar eru 

staðreynd og vandamál tengd þessum svæðum hafa áhrif á virkni hvert annars (Hoyte og Damaser, 

2016, bls. 66). 

Sýnt hefur verið fram á að grindarbotnsvöðvar vinni saman með öðrum vöðvum í kringum kviðarholið 

ásamt þindinni. Hodges, (1999) kom með þá hugmynd að þessir vöðvar mynduðu form sem væri líkt við 

dós (e. canister). Lok dósarinnar er myndað af þindinni, botninn af grindarbotni og veggurinn af 

kviðarþvervöðva. Við samdrátt kviðvöðva eykst þrýstingur í kviðarholi í allar áttir sem veldur því að efri 

og neðri hluti dósarinnar verður að þola þann þrýsting. Grindarbotnsvöðvar eru virkir í standandi og 

sitjandi stöðu og gegna einnig mikilvægu hlutverki við samhæfingu á líkamsstöðu, þvagheldni og öndun 

(Hodges og Gandevia, 2000b; Hodges o.fl., 2007). Vöðvarnir í kringum kviðarholið aðstoða einnig við 

öndun, stjórnun á líkamsstöðu og þvagheldni (Gandevia, Butler, Hodges og Taylor, 2002; Hodges og 

Gandevia, 2000a, 2000b; Sapsford og Hodges, 2001; Sapsford o.fl., 2001). Truflun á einum eða fleirum 

þessara þátta í dósinni getur haft áhrif á þessa heildarstarfsemi. Því er mikilvægt að meta og meðhöndla 

alla þætti dósarinnar þegar um óstarfræna öndun og þvagleka er að ræða (Hodges o.fl., 2007).  

Fyrsta meðferð við áreynsluþvagleka hefur hingað til verið grindarbotnsþjálfun og rannsóknir hafa 

sýnt fram á góðan árangur hennar (Dumoulin o.fl., 2014). Rannsóknir hafa verið gerðar á 

grindarbotnsþjálfun ásamt raförvun. Grindarbotnsþjálfun með og án raförvunar er árangursrík en 

raförvun er einkum ákjósanleg til þess að aðstoða einstaklinga við að draga grindarbotnsvöðva rétt 

saman (Bertotto, Schvartzman, Uchôa og Wender, 2017; Eyjólfsdóttir, Ragnarsdóttir og Geirsson, 

2009). Sýnt hefur verið að meðferð sem samanstendur af grindarbotnsþjálfun ásamt þjálfun kviðvöðva 

hafi jákvæðari áhrif á styrk grindarbotnsvöðva en grindarbotnsþjálfun ein og sér (Oliveira, Ferreira, 

Azevedo, Firmino-Machado og Santos, 2017). Talið er að grindarbotnsvöðvar starfi saman með öðrum 

vöðvum í kringum kviðarholið (Talasz o.fl., 2010). Rannsókn hefur verið gerð til þess að meta áhrif 

meðferðar sem felur í sér alla þætti dósarinnar, þ.e. þjálfun þindar, djúplægra kviðvöðva og grindarbotns 

sem meðferð við áreynsluþvagleka hjá konum (Hung, Hsiao, Chih, Lin og Tsauo, 2010). Þátttakendur 

rannsóknarinnar lærðu að samstilla þind, djúplæga kviðvöðva og grindarbotnsvöðva við þvingaða 

útöndun, eins og að hósta, sem var m.a. einn orsakavaldur þvagleka þeirra. Rétt virkni þindar við 

þvingaða útöndun, eins og að hósta, er nauðsynleg til þess að hindra þvagleka. Meðferð sem snýr að 

sambandi þindar, djúplægra kviðvöðva og grindarbotnsvöðva gæti því hugsanlega minnkað einkenni 

áreynsluþvagleka og bætt lífsgæði.  

6.2 Styrkleikar rannsóknar  

Allir þátttakendur rannsóknarinnar höfðu staðfesta greiningu á áreynsluþvagleka samkvæmt stöðluðum 

þvaglekaprófum sem framkvæmd voru á þvagfærarannsóknardeild 11A á Landspítala við Hringbraut. 
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Sami mælandi framkvæmdi allar mælingar. Ávallt var notast við sama verklag og öll fyrirmæli voru 

stöðluð við framkvæmd mælinga. Mælitækið sem var notað, þ.e. ÖHM Andri, hefur verið 

áreiðanleikaprófað. Hver mæling með ÖHM Andra tók stuttan tíma og tækið var einfalt í notkun. Einnig 

var ábyrgðarmaður rannsóknarinnar viðstaddur fyrstu fjórar mælingarnar með ÖHM Andra og tryggði 

því enn fremur að mælingar færu rétt fram. Einnig var hann til taks ef aðstoðar var þörf.  

6.3 Takmarkanir rannsóknar  

Fjöldi þátttakenda var lítill og notast var við þægindaúrtak og þess vegna ekki hægt að yfirfæra 

niðurstöður á almennt þýði, enda um forrannsókn að ræða. Stærra úrtak myndi líklega varpa skýrara 

ljósi á niðurstöður. Því er ekki hægt að yfirfæra niðurstöðurnar á allar konur með greiningu um 

áreynsluþvagleka. Tiltæk viðmiðunargildi gáfu einungis upplýsingar um heildarmeðaltal og staðalfrávik 

öndunarhreyfinga 50 íslenskra kvenna á aldrinum 20–69 ára. Einu bakgrunnsupplýsingarnar sem gefnar 

voru um viðmiðunargildin voru fjöldi kvenna, aldursbil, líkamsþyngdarstuðull og að engin saga væri um 

öndunarfærakvilla eða reykingar. Þannig er ekki vitað hvort um vandamál í grindarbotni hafi verið að 

ræða. 

6.4 Frekari rannsóknir  

Ekki er vitað til þess að sambærilegar rannsóknir hafi verið gerðar til þess að athuga hvort um tengsl 

séu að ræða á milli öndunarhreyfinga og áreynsluþvagleka hjá konum. Því er þörf á frekari rannsóknum 

á þessu viðfangsefni. Skoða þarf öndunarhreyfingar hjá stærra þýði kvenna með áreynsluþvagleka og 

hvort um tengda óstarfræna öndun sé að ræða. Einnig væri hægt að snúa þessu við og athuga styrk 

grindarbotnsvöðva þegar óútskýrð öndunarvandamál eru til staðar. Ef frekari rannsóknir varpa ljósi á að 

tengsl séu á milli öndunarhreyfinga og áreynsluþvagleka væri áhugavert að kanna áhrif samtengdrar 

meðferðar. Meðferðarúrræði sem fæli m.a. í sér meðhöndlun allra þátta dósarinnar, þ.e. þindar, 

grindarbotnsvöðva og kviðarþvervöðva, væri þar með vert að rannsaka.  

7 Ályktanir 

Vísbendingar eru um að tengsl séu á milli áreynsluþvagleka og öndunarhreyfinga sem í sumum tilfellum 

geti leitt til óstarfræns öndunarmynsturs. Nauðsynlegt er að sjúkraþjálfarar taki tillit til þessara þátta í 

meðferð við grindarbotnsvandamálum. Að sama skapi er æskilegt að skoða starfsemi 

grindarbotnsvöðva sem og aðliggjandi vöðva þegar óútskýrð öndunarvandamál eru til staðar. Þessar 

vísbendingar kalla á frekari rannsóknir á efninu.  
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Viðauki I – Líffærafræði grindarbotns  

Grindarholið myndar eins konar skál sem veldur því að erfitt er að afmarka útlínur þess (Drake, Vogl og 

Mitchell, 2015, bls. 423-456). Bakveggur grindarholsins samanstendur af spjaldbeini (e. sacrum) og 

rófubeini (e. coccyx), auk tveggja aðliggjandi vöðva, peruvöðva (m. piriformis) og rófubeinsvöðva (m. 

coccygeus). Framveggurinn samanstendur af fremri hluta innri mjaðmagatsvöðva (m. obturator 

internus), hluta lífbeinsins (e. pubic symphysis) auk fremsta hluta lyftivöðva endaþarms (m. levator ani). 

Hliðarveggir grindarholsins samanstanda af beinum mjaðmagrindar, þ.e. setbeini (e. os ischii) og 

mjaðmaspaða (e. os ilium).  

Grindarbotnsvöðvar styðja við líffæri grindarhols og mynda eins konar gólf undir grindarholslíffæri 

(blöðru, leg og endaþarm) (Talasz o.fl., 2010). Grindarbotninn skiptist í þrjú hólf, fremra, mið og aftara 

hólf. Fremra hólfið samanstendur af þvagblöðrunni og þvagrásinni, leg og legháls eru í mið hólfinu, 

endaþarmur og endaþarmsop í aftara hólfinu (Dann, 2008). Grindarbotninn er sambland af sléttum 

vöðvum, þverrákóttum vöðvum og bandvef (Chermansky og Moalli, 2016). Hann samanstendur af 

grindarþindinni (e. pelvic diaphragm), spangarhimnunni (e. perineal membrane) og djúplægum 

spangarpoka (e. deep perineal pouch). Grindarþindin samanstendur af grindarbotnsvöðvum sem eru 

rófubeinsvöðvar (m. coccygeus muscles) og lyftivöðvi bakraufar (m. levator ani).  

Lyftivöðvi bakraufar er þverrákóttur vöðvi sem samanstendur af þremur vöðvum. Þeir eru klyfta- og 

rófuvöðvi (m. pubococcygeus), klyfta- og endaþarmsvöðvi (m. puborectalis) og mjaðma- og rófuvöðvi 

(m. iliococcygeus). Hlutverk vöðvanna er að styðja við líffæri grindarholsins, viðhalda horni milli 

endaþarms og endaþarmsops ásamt því að mynda hringvöðvalag sem liggur í kringum útgangsop 

þvagrásar, legganga og endaþarms og halda þeim lokuðum. Lyftivöðvi bakraufar fær ítaugun frá öðru, 

þriðja og fjórða spjaldhryggjarbili. Klyfta- og rófuvöðvi fær almennt taugaboð frá pudendal  taugum (S2‐

S3) en klyfta- og endaþarmsvöðvi og mjaðma- og rófuvöðvi fá taugaboð frá taugaþráðum sem liggja 

beint frá S3‐S4. Rófubeinsvöðvar mynda þríhyrningslaga form sem liggur yfir liðböndum spjaldhryggjar 

(e. sacrospinatus ligaments). Þeir loka aftari hluta grindarþindarinnar og styðja við líffæri grindarholsins. 

Auk þess draga þeir rófubeinið fram eftir hægðalosun (Drake o.fl., 2015, bls. 423-456). 

 



 

38 

 

Viðauki II – Líffærafræði öndunar og öndunarvöðva  

Brjóstkassinn er myndaður af brjósthryggjaliðum, rifjum og bringubeini (Drake o.fl., 2015, bls. 123-125). 

Hlutverk hans er m.a. að vernda hjarta og lungu. Hann leyfir einnig hreyfingar sem eru nauðsynlegar 

fyrir öndun, veitir stuðning við axlargrind og efri útlimi ásamt því að veita festu fyrir vöðva háls, bols og 

efri útlima. Gólf brjóstkassans er myndað af þindinni sem hefur hvelfingslaga útlit (e. dome shaped) og 

er helsti öndunarvöðvi líkamans. Öndunarvöðvar sem tengja saman aðliggjandi rifbein og loka bilum á 

milli þeirra kallast innri (m. internal) og ytri (m. external) millirifjavöðvar. Aðrir vöðvar sem aðstoða við 

öndun eru höfuðvendivöðvar (m. sternocleidomastoid) og léttivöðvar (m.scalenes) en þeir hafa upptök 

og festur frá höfði og hálsi niður að fyrstu tveimur rifbeinunum (Main og Denehy, 2016, bls. 9-13). 

Við loftun eða öndun verða skipti á lofti milli andrúmslofts og lungnablaðra (e. alveoli). Loft flæðir frá 

svæði með þrýstingi yfir á svæði sem hefur minni þrýsting. Við innöndun verður samdráttur í þind og ytri 

millirifjavöðvum sem veldur stækkun á brjóstholi. Lungun fylgja brjóstveggnum eftir og rúmmál þeirra 

stækkar. Við það fellur þrýstingur í lungnablöðrum og verður lægri en þrýstingur andrúmslofts. Loft 

streymir því niður í lungu undan þrýstingsfallanda. Við útöndun slaka þind og ytri millirifjavöðvar á og 

rúmmál brjósthols minnkar. Lungun fylgja brjóstveggnum eftir og rúmmál þeirra minnkar. Við það eykst 

þrýstingur í lungnablöðrum og verður hærri en þrýstingur andrúmslofts. Loft flæðir því úr lungum undan 

þrýstingsfallanda. Loftið sem fer um lungun er flokkað í eftirfarandi þætti; andrýmd (e. tidal volume), 

viðbótarloft (e. inspiratory reserve volume), varaloft (e. expiratory reserve volume) og loftleif (e. residual 

volume). Öndunarloft er loftmagn í einum andardrætti, innöndun og útöndun í hvíld. Viðbótarloft er magn 

lofts sem hægt er að bæta við eftir eðlilega innöndun. Varaloft er það loft sem er hægt að anda frá sér 

eftir eðlilega útöndun. Loftleif er það loft sem alltaf er í lungum en fer ef lungu falla saman. Lungnarýmd 

er samanlagt öndunarloft, varaloft og viðbótarloft, þ.e. hámarksmagn lofts sem fer um lungun, viljastýrt 

í einum andardrætti. Samanlögð andrýmd og loftleif myndar heildarrúmtak lungnanna (e. total lung 

capacity) (Main og Denehy, 2016, bls. 2-34).  
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Fylgiskjal 1 

 

 

 

 

Dags._________ 

Nafn: _________________________________________________  

 

1. Aldur 

a. [   ] Yngri en 20 ára 

b. [   ] 20 - 29 ára 

c. [   ] 30 - 39 ára 

d. [   ] 40 - 49 ára 

e. [   ] 50 ára eða eldri 

 

2. Hjúskaparstaða  

a. [   ] Gift  

b. [   ] Sambúð  

c. [   ] Ekkja  

d. [   ] Einhleyp  

e. [   ] Fráskilin 

 

3. Fjöldi meðganga 

a. [   ] 0 

b. [   ] 1 

c. [   ] 2  

d. [   ] 3  

e. [   ] Fleiri en 3 

 

4. Fjöldi fæðinga 

a. [   ] 0 

b. [   ] 1 

c. [   ] 2  

d. [   ] 3  

e. [   ] Fleiri en 3 

 

5. Fjöldi fæðinga um leggöng 

a. [   ] 0 

b. [   ] 1 

c. [   ] 2  

d. [   ] 3  

e. [   ] Fleiri en 3 

 

6. Fjöldi keisaraskurða 

a. [   ] 0 

b. [   ] 1 

c. [   ] 2  

d. [   ] 3  
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e. [   ] Fleiri en 3 

 

7. Hvernig er búsetu þinni háttað? 

a. [   ] Bý ein  

b. [   ] Bý með maka  

c. [   ] Bý með börnum  

d. [   ] Bý með maka og börnum 

e. [   ] Bý með öðrum 

 

8. Hvaða menntun hefur þú lokið? 

(Vinsamlegast merktu við hæsta menntunarstig) 

a. [   ] Grunnskólamenntun 

b. [   ] Starfs- og/eða framhaldsskólamenntun 

c. [   ] Háskólamenntun (BA/BS) 

d. [   ] Framhaldsmenntun á háskólastigi (MA/MS/MBA/PHD) 

 

9. Ertu í starfi? 

a. [   ] Já, fullu starfi. 

b. [   ] Já, í hlutastarfi 

c. [   ] Í námi  

d. [   ] Heimavinnandi 

e. [   ] Atvinnuleitandi  

f. [   ] Er í fæðingarorlofi  

g. [   ] Er á örorkulífeyri 

h. [   ] Annað. Hvað? __________________________________________________ 

 

10. Hvað af eftirfarandi lýsir best því starfi sem þú hefur stundað lengst af? 

a. [   ] Kyrrsetuvinna (situr í meira en 6 tíma í vinnunni á dag) 

b. [   ] Erfiðisvinna (nánast engin seta) 

c. [   ] Blönduð vinna (hreyfing og seta í minna en 6 tíma á dag) 

 

11. Stundar þú reglubundna hreyfingu? (Með reglubundinni hreyfingu er átt við reglubundna 

hreyfingu sem eykur hjartslátt og reynir hæfilega á líkamann. Þú ferð markvisst út eða inn til 

að hreyfa þig). 

a. [   ] Nei, enga hreyfingu 

b. [   ] 1-2x í viku 

c. [   ] 3-4x í viku 

d. [   ] 5-6x í viku 

e. [   ] 7x í viku eða oftar 

 

12. Ef þú stundar reglubundna hreyfingu, hvers konar hreyfingu stundar þú? 

(Hér má svara fleiru en einu atriði) 

a. [   ] Boltaíþróttir (eins og blak, fótbolti, handbolti, körfubolti) 

b. [   ] Golf 

c. [   ] Göngur  

d. [   ] Fjallgöngur  

e. [   ] Hjól 

f. [   ] Hlaup 

g. [   ] Líkamsrækt (tækjasalur, hóptímar) 

h. [   ] Sund/vatnsleikfimi  

i. [   ] Jóga 
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j. [   ] Gönguskíði  

k. [   ] Annað, hvað? _____________    

 

13. Reykir þú? 

a. [   ] Já  

b. [   ] Nei 

c. [   ] Er hætt að reykja, hvenær? _____________    

 

14. Hvernig telur þú heilsu þína almennt vera? 

a. [   ] Mjög góða 

b. [   ] Góða  

c. [   ] Sæmilega 

d. [   ] Slæma 

 

15. Hvernig telur þú heilsu þína vera miðað við aðrar konur á þínum aldri? 

a. [   ] Verri en heilsu flestra 

b. [   ] Svipaða og heilsu flestra   

c. [   ] Betri en heilsu flestra 

 

16. Miðað við aðrar konur á þínum aldri, telur þú þig vera líkamlega?  

a. [   ] Virkari 

b. [   ] Álíka virka 

c. [   ] Minna virka 

 

17. Hve oft hefur þú fundið fyrir þvagleka síðastliðnar 4 vikur? 

a. [   ] Stöðugt 

b. [   ] Nokkrum sinnun á dag 

c. [   ] Um það bil daglega  

d. [   ] 2-3 sinnum í viku  

e. [   ] 1 sinni í viku eða sjaldnar  

f. [   ] Aldrei  

 

18. Við hvaða aðstæður finnur þú helst fyrir þvagleka? 

(Hér má svara fleiru en einu atriði) 

a. [   ] Án augljósrar ástæðu 

b. [   ] Við líkamlega áreynslu 

c. [   ] Í svefni  

d. [   ] Við að hnerra eða hósta  

e. [   ] Við hlátur eða fliss  

f. [   ] Áður en komist var á salerni  

 

19. Hvað sefur þú að jafnaði lengi á sólarhring? 

a. [   ] 3-4 klukkustundir  

b. [   ] 5-6 klukkustundir  

c. [   ] 7-8 klukkustundir  

d. [   ] Meira en 8 klukkustundir  

 

20. Ef þú vaknar upp að nóttu til, hvað veldur því? 

(Hér má svara fleiru en einu atriði) 

a. [   ] Veit ekki hvers vegna  
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b. [   ] Þarf að fara á klósett  

c. [   ] Áhyggjur  

d. [   ] Truflanir frá umhverfi 

e. [   ] Verkir  

f. [   ] Hitakóf/svitakast  

g. [   ] Annað, hvað? _____________   

 

21. Hæð _____________    

 

22. Þyngd _____________    
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 Fylgiskjal 2 

  

 

 

 

 

Reykjavík, 2.nóvember 2018  

ós/te  

   

  

  

  

Halldóra Eyjólfsdóttir sérfræðingur í sjúkraþjálfun  

Flæðisvið  

Hb-14D  

  

  

  

Varðar erindi 42/2018 „Tengsl öndunarhreyfinga við vanstarfsemi í grindarbotnsvöðvum“.  

  

  

  

Ágæta Halldóra  

  

  

Höfum móttekið svar þitt dagsett 30. október 2018 ásamt fylgigögnum og svarar þetta 

athugasemdum nefndarinnar með fullnægjandi hætti.   

  

Samkvæmt umsókn er fyrirhugað að safna eftirfarandi upplýsingum úr sjúkraskrá vegna 

vísindarannsóknarinnar:  

  

  Niðurstöður úr þvaglekaprófum á 11A  

  

  

Rannsóknarhópurinn samanstendur af 20 konum á barneignaraldri, sem greinast á þvaglekamóttöku 

á þvagfærarannsóknardeild 11A, með áreynsluþvagleka (ICD-10 N39,9) vegna vanstarfsemi í 

grindarbotnsvöðvum á rannsóknartímabilinu. Rannsóknartímabilið nær frá því að leyfi þetta er gefið 

út til apríl 2019. Útilokaðar verða barnshafandi konur, konur með bráðaþvagleka og konur í mikilli 

yfirþyngd (≥ 30 BMI).  

  

  

Endanlegt samþykki Siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala fyrir ofangreinda rannsókn er 

hér með veitt.  

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala                                                       Formaður: Ólafur Samúelsson 
Vísinda- og þróunarsviði                                        Varaformaður: Elísabet Guðmundsdóttir 
Rauðarárstíg 10               Forstöðumaður: Tinna Eysteinsdóttir 
105 Reykjavík                              Tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is 
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Siðanefnd bendir rannsakendur á að birta siðanefndarnúmer rannsóknar 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 ykkur vel við rannsóknarstörfin  

  

  

Virðingarfyllst fyrir hönd siðanefndar Landspítala,  

  

______________________________________    

Tinna Eysteinsdóttir, forstöðumaður.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala                                                       Formaður: Ólafur Samúelsson 
Vísinda- og þróunarsviði                                        Varaformaður: Elísabet Guðmundsdóttir 
Rauðarárstíg 10               Forstöðumaður: Tinna Eysteinsdóttir 
105 Reykjavík                              Tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.i 
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Fylgiskjal 3 

 

 
Fr. Halldóra Eyjólfsdóttir 
sérfræðingur í sjúkraþjálfun 
Landspítala 

Landspítala, 19. okt. 2018 

 ÓB/gþ) Tilv. 16 

Efni: Rannsóknin „Tengsl öndunarhreyfinga við vanstarfsemi í grindarbotnsvöðvum”  

Ágæta Halldóra. 

Vísað er til erindis þíns til framkvæmdastjóra lækninga dags. 30. sept. sl. þar sem óskað er heimildar til 
að framkvæma ofangreinda rannsókn á Landspítala. Fram kemur að þú ert ábyrgðarmaður 
rannsóknarinnar og samstarfsmenn eru Fjóla Björg Ragnarsdóttir, nemi við HÍ og Sólveig Ása Árnadóttir 
dósent við HÍ. 

Framkvæmdastjóri lækninga hefur farið yfir og samþykkt rannsóknina og er hér með veitt leyfi til að 
rannsóknin og gagnaöflun, eins og lýst er í umsókn, fari fram á LSH. Jafnframt er veittur aðgangur að 
sjúkragögnum sem tengjast rannsókninni. 

Verði sjúkraskrár skoðaðar í rannsókninni, þá er sú vinna á ábyrgð þess aðila úr hópi rannsakenda, 
sem telst ábyrgðarmaður rannsóknarinnar innan Landspítala. Sú vinna skal fara fram á Landspítala og 
skal þess gætt að öllum reglum um vísindarannsóknir á Landspítala og persónuvernd sé fylgt. Ef meðal 
rannsakenda eru heilbrigðisstarfsmenn sem ekki hafa þegar aðgang að rafrænni sjúkraskrá þarf að 
sækja sérstaklega um aðgang fyrir hvern þeirra (kennitala) hjá aðgangsstjórn LSH. 

Leyfið er háð því að fyrir liggi samþykki siðanefndar heilbrigðismála á Landspítala og mun aðgangur 
að sjúkraskrám verða opnaður þegar það liggur fyrir og hefur verið sent til skrifstofu undirritaðs 
(netfang: gudthor@landspitali.is). 

Með kveðju og ósk um gott rannsóknargengi, 

 

Ólafur Baldursson, framkvæmdastjóri 
lækninga 

Afrit: 

Ólafur Samúelsson, formaður siðanefndar Landspítala 

Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri flæðisviðs 

Magnús Gottfreðsson, yfirlæknir vísindadeildar 

 

 

 

 

 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRI LÆKNINGA 
LSH Eiríksgötu 5 • 101 Reykjavík • Sími 543 1103 • Fax 543 II 12 • Netfang: olafbald@landspitali.is • www.landspitali.is 
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Fylgiskjal 4 

 

 

 

 

Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttöku í þversniðsrannsókninni 

 

„Tengsl öndunarhreyfinga við vanstarfsemi í grindarbotnsvöðvum.“ 

 

 

 

 

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 

 

Kt. ____________________________                             Kt: _________________________ 
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Fylgiskjal 5 

 

 

 

Kynningarbréf fyrir rannsóknina 

„Tengsl öndunarhreyfinga við vanstarfsemi í grindarbotnsvöðvum.“ 

 

Kæri viðtakandi 

 

Fyrirhugað er að hefja ofangreinda rannsókn á vegum Landspítalans og Háskóla Íslands og verður hún 

lokaverkefni Fjólu Bjargar Ragnarsdóttur til MS prófs í sjúkraþjálfun. 

 

Þær konur sem hafa verið greindar með áreynsluþvagleka vegna vanstarfsemi í grindarbotni á 

þvagfærarannsóknardeild 11A á Landspítala við Hringbraut á meðan á rannsóknartímabili stendur, 

verður boðin þátttaka uns 20 hafa samþykkt.  

 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvort tengsl sé á milli öndunarhreyfinga og vanstarfsemi í 

grindarbotnsvöðvum hjá konum sem hafa greinst með áreynsluþvagleka og vanstarfsemi í grindarbotni.  

 

Þátttakendur mæta einu sinni á deild 14D Endurhæfingardeild,Landspítala við Hringbraut og tekur 

heimsóknin um hálfa klukkustund. Þar svarar þú spurningum um almennt heilsufar, fjölda meðganga og 

fæðinga og líkamlega virkni, auk þess sem hæð og þyngd verður mæld og skráð. Að því loknu fer fram 

mæling á öndunarhreyfingum með öndunarhreyfingamæli. Þú ferð úr að ofan en mátt vera í 

brjóstahaldara. Þú setur upp hlífðargleraugu og leggst á bekk með 20°halla undir höfði. Mælingin fer 

fram með sex nemum sem gefa frá sér leysigeisla og verða staðsettir 20 cm fyrir ofan brjóstkassann.  

Geislinn er stilltur þannig að hann lendi yfir 4. og 9. rifi og í hæð við nafla báðu megin. Mælirinn nemur 

hreyfingar brjóstkassa og kviðar við öndun í hvíld og við djúpa öndun í 60 sek. í hvert sinn. Á meðan 

mælingar fara fram mega þátttakendur hvorki tala né hreyfa sig.   

 

Ávinningur af þátttöku í þessari rannsókn gæti leitt til bættrar meðferðar í sjúkraþjálfun við 

áreynsluþvagleka og vanstarfsemi í grindabotnsvöðum. Beinn ávinningur þinn af þátttöku er ekki annar 

en sá að fá vitneskju um eigið ástand þ.e. öndunarhreyfingar og öndunarmynstur. 

 

Áhætta af þátttöku er lítil sem engin. Hlífðargleraugu koma í veg fyrir að leysigeislinn berist í augu og 

ekki er kveikt á leysigeisla fyrr en mælitækinu hefur verið beint að brjóstkassa og kvið. Mælingin er 

sársaukalaus. Í boði verður að tala við óháðan fagaðila finni þátttakendur til vanlíðunar við þátttöku í 
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rannsókninni. Sá fagaðili er Ingibjörg Magnúsdóttir yfirsjúkraþjálfari á Landspítala við Hringbraut,  

s: 5439300, netfang: ingimagn@landspitali.is 

  

Fengist hefur leyfi Siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala fyrir rannsókninni og hún 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.   

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar nemendum og kennurum námsbrautar í sjúkraþjálfun í 

Háskóla Íslands sem lokaverkefni til MS prófs. 

 

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 er greitt fyrir þátttöku í rannsókninni og eini kostnaður þinn yrði ferðir til og frá Landspítala. 

 

Hafir þú einhverjar frekari spurningar um rannsóknina, nú eða síðar, vinsamlegast hafðu þá samband 

við Halldóru, í síma 543-9310 eða 825-3562 eða á netfangið halldey@landspitali.is  

Kær kveðja, 

með von um góðar undirtektir 

 

_____________________________________    

Halldóra Eyjólfsdóttir, 

Sérfræðingur í kvensjúkdóma- og fæðingarsjúkraþj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn getur þú snúið þér til 

Siðanefndar Landspítala, Rauðarárstíg 10, 105 Reykjavík, sími 543 7465, tölvupóstur 

siðanefnd@landspitali.is.“ 

mailto:siðanefnd@landspitali.is

