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Ágrip 

Bakrunnur: Vanvirkni grindarbotns er algengur meðal kvenna. Þar er þvagleki hvað 
algengastur og margar konur sem glíma við það í íþróttum, áreynsluþvagleki þar fremst í flokki. 

Margar sem skammast sín mikið fyrir þetta vandamál og rannsóknir hafa sýnt fram á að mjög 

fáar ræða þetta við þjálfar sína eða heilbrigðisstarfsmenn, einnig hafa rannsóknir sýnt fram á 
að fáar viti af því að möguleiki sé að laga þennan sjúkdóm með grindarbotnsæfingum. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að þær sem þekkja sjúkdómsins og kunna að draga samana 

rétt grindarbotnsvöðvana séu ólíklegri til þess að þróa með sér áreynsuþvagleka. 

Markmið: Meginmarkið þessarar verkefnis er að skoða hvort grindarbotnsæfingar hafi jákvæð 
áhrif á þvagleka meðal kvenna í íþróttum og hvort það sé fyrirbyggjandi fyrir þvagleka seinna 

á ævinni.  

Aðferðir: Leitað var eftir ritrýndum greinum og fræðiritum á veraldarvefnum þar sem þær 
voru bornar saman og nýttar í þetta verkefni. 

Niðurstöður: Grindarbotnsæfingar hafa jákvæð áhrif á þvagleka hjá konum og geta læknað 

sjúkdómsástandið. Hins vegar hefur ekki verið nægilega rannsakað áhrif grindarbotnsþjálfunar 
hjá konum í íþróttum 

Ályktun: Frekari rannsóknir meðal kvenna í íþróttum er æskileg, og nauðsynleg til að geta 
hindrað brottfall kvenna úr íþróttagreinum vegna þvagleka. 
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Abstract 

Backround: Dysfunciton of the pelvic floor is a common ailment among women; urinary 

incontinence the most common. Stress urinary incontinece is the most common ailment 

among women in sports, and research has shown that due to shame and embarrassment 
about the problem, few discuss it with their trainers or with healthcare professionals. 

Furthermore, only a few procent know that this is a reversable ailment that can be cured with 

pelvic floor muscle training. Reasearch has also shown that women who know of the ailment 
and how to correctly contract the pelvic floor muscles, are less likely to develope stress  

urinary incontinence in life. 

Purpose: The main goal of this study is to descern if pelvic floor excercises have a positive 
efffect on urinary incontinece among women in sports, and whether it may prevent urinary 

incontince later in life. 

Method: Peer reviewed articles and academic works were gathered from the internet, 
compared and utilized for this project. 

Results: Pelvic floor excercises have a postive effect on urinary incontinence among women, 

and can cure the illness. However, the effect of pelvic floor excercise on women in sports, has 
not been sufficiently researched. 

Conclusion: Further studies on women in sports are recommended, and imperative to be able 

to reduce the number of women who quite sports due to urinary incontinece. 
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1 Inngangur  

Í þessari ritgerð verður fjallað um grindarbotn kvenna og afleiðingar af vanvirkni í 
grindarbotnsvöðvum. Megináhersla er lögð á þvagleka og þá sérstaklega áreynsluþvagleka í 

íþróttum. Þá verður skoðað hvort fyrirbyggjandi æfingar skipti sköpum fyrir íþróttakonur, sér 

í lagi konur í íþróttum með mikilli ístuðun (e. high impact), og hvort æfingar dragi úr líkum á 
þvagleka og öðrum neikvæðum fylgikvillum vanvirkni í grindarbotni. 

High impact íþróttir eru íþróttir þar sem iðkandi verður fyrir miklum höggum af völdum 

keppinauts eða af völdum umhverfis. Þá er átt við það höggálag sem verður á liði eins og ökkla, 

hné og mjaðmir, sem myndast vegna viðbragðsafla frá jörðu eða öðrum föstum flötum, þegar 
íþróttamaður lendir eftir stökk, hlaup eða stefnubreytingar. Einnig getur iðkandi orðið fyrir 

miklum höggum af völdum keppinauts í íþróttum eins og í handbolta, körfubolta eða 

bardagaíþróttum þar sem mikið er um samstuð. Í þessari ritgerð verður fjallað um high impact 
æfingar og íþróttir sem æfingar, íþróttir eða íþróttagreinar með mikilli ístuðun. 

Algengt er að vanstarfsemi grindarbotns leiði til einkenna eins og þvagleka, hægðaleka og 

sigs á grindarholslíffærum. Þar sem þessi einkenni hafa áhrif á einn af hverjum þremur til 
fjórum kvennmönnum (Bo og Nygaard, 2020) er mikilvægt að skilja hvort líkamlegar æfingar 

geri konur móttækilegri fyrir, eða komi í veg fyrir vanstarfsemi grindarbotns og þar með þessi 

einkenni.  

Samkvæmt flestum rannsóknum hefur þvagleki áhrif á 25-45% kvenna og er talinn 
algengasti kvilli sem fylgir vanvirkum grindarbotni (Milsom og Gyhagen, 2019). Thyssen og 

fleiri fundu út að um það bil 52% íþróttakvenna glíma við þvagleka á æfingum eða við daglegar 
aðstæður (Thyssen, Clevin, Olesen og Lose, 2002). Algengt er að konur segi ekki 

heilbrigðisstarfsmönnum frá þvaglekaeinkennum þeirra og því má telja líklegt að þvagleki sé 

mun algengari en greint er frá (Jacome, Oliveira, Marques og Sa-Couto, 2011). 

Grindarbotnsvöðvar kvenna er ef til vill eina svæði líkamans þar sem jákvæð áhrif 

líkamlegrar hreyfingar hafa verið dregin í efa (Bø og Nygaard, 2020). Það er því mikilvægt að 

skoða hvort það sé fræðilegur grundvöllur fyrir þeirri efasemd og hvort grindarbotnsæfingar 

dragi úr neikvæðum áhrifum líkamlegrar hreyfingar á grindarbotn kvenna. 

Íþróttakonur er hópur einstaklinga sem verður fyrir miklum áhrifum af vanstarfsemi 
grindarbotns og  getur það haft neikvæð áhrif á lífsgæði þeirra (Casey og Temme, 2017; 
Teixeira, Colla, Sbruzzi, Mallmann og Paiva, 2018). Þar sem þær gera mikið af æfingum með 

mikilli ístuðun getur þvag- og hægðarheldni orðið fyrir áhrifum krafta vegna viðbragðsafla frá 

jörðu, þar sem það flytur högg upp í grinarbotninn. Skortur á samdrætti í grindarbotnsvöðvum 
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við æfingar sem auka kviðarholsþrýsting getur valdið þvagleka hjá íþróttakonum (Teixeira o.fl., 

2018). Ennfremur hafa að minnsta kosti tvær rannsóknir sýnt fram á að þvagleki hjá unglingum 

og ungum konum sem stunda líkamsrækt auki áhættu þeirra á þvagleka á eldri árum (Casey 
og Temme, 2017).  

Íþróttakonur með þvagleka segjast finna fyrir skömm og að það hafi neikvæð áhrif á 

íþróttaárangur þeirra (Casey og Temme, 2017). Að auki geta þessi einkenni, þá sérstaklega 
þvagleki, valdið því að konur hætti iðkun sinnar íþróttar þar sem þvagleki er mikið feimnismál 

og margar sem ekki vita hversu algengt vandamál þvagleki er meðal íþróttakvenna (Bø og 

Nygaard, 2020). Það er því löngu orðið tímabært að opna umræðuna um þvagleka og virkni 

grindarbotnsæfinga. 
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2 Fræðilegur bakrunnur  

2.1 Uppbygging grindarbotns 

Grindarbotninn samanstendur af flóknu samspili beina, vöðva, liðbanda og bandvefsreifa sem 

styðja við þvagblöðru, endaþarm og æxlunarfæri (Chamie, Ribeiro, Caiado, Warmbrand og 

Serafini, 2018; Lawson og Sacks, 2018). Grindarholslíffærin, þar með talin þvagrás, leggöng og 

endaþarmur, hafa hvorki meðfædda lögun né styrk. Hlutverk bandvefsreifa er að styrkja og 

styðja við líffærin og hlutverk liðbanda er að hengja upp líffærin og eru festipunktar vöðva. 

Vöðvaöflin teygja líffærin og stuðla að lögun þeirra, form og styrk (Chamie o.fl., 2018). 

Líffærafræðilega er mjaðmagrind kvenna skipt í þrjú hólf: Þvagblaðra og þvagrás eru í 
fremsta hólfinu, legið og leggöngin í miðju hólfinu, og endaþarmurinn og endaþarmsopið í 

aftasta hólfinu (Flusberg o.fl., 2019). 

2.1.1 Bein mjaðmagrindar 

Mjaðmagrindin samanstendur af tveimur mjaðmaspöðum (e. ossa coxae) og spjaldbeini. 

Samsetning þessara beina umlykur og festir grindarbotninn. Hvort mjaðmabein er gert úr 
mjaðmaspaða (e. os ilium) sem myndar efsta hlutann, setbeini (e. ischium) sem myndar aftari 
neðri hlutann og lífbeini (e. pubis) sem myndar fremri hlutann.  Mjaðmabeinin tengjast saman 

að aftanverðu á spjaldbeininu og að framanverðu á lífbeininu með brjósklið sem nefnist 

klyftasambryskja (e. symphysis pubis) (Eickmeyer, 2017; Lawson og Sacks, 2018).  

Útfrá spjaldbeini kemur rófubein sem þjónar þeim tilgangi að veita festu fyrir ýmsa vöðva, 
sinar og liðbönd. Spjaldliðurinn helst stöðugur með mörgum liðböndum að framan og að aftan, 

en stoðkerfisbreytingar á meðgöngu geta teygt og sett álag á þessi liðbönd sem getur valdið 

verkjum aftanvert á spjaldliðnum. Klyftasambryskjan er styrkt með liðböndum frá öllum 
hliðum, samt sem áður getur þessi brjóskliður valdið verkjum eða óþægindum vegna þess að 

hann verður fyrir mikilli streitu þar sem það slaknar á liðnum og hann stækkar á meðgöngu 

(Lawson og Sacks, 2018). 

2.1.2 Vöðvar grindarbotns 

Vöðvaskipan grindarbotnsins inniheldur tvö grunnlög eða grunnt og djúpt vöðvalag. Grunnu 

vöðvar grindarbotnsins sem mynda jafnframt yfirborð hans eru bullbosponginosus, 

ischiocavernosus, internal og external urethral og anal sphincters og superficial og deep 
transverse perineal vöðvar. Þessir grunnu vöðvar hjálpa til við að stjórna þvagblöðru, þörmum 

og kynstarfsemi.  

Djúpu vöðvar grindarbotnsins eru levator ani og coggygeus sem mynda vöðvagólf 
grindarbotnsins ásamt nærliggjandi bandvefsreifum (Lawson og Sacks, 2018). Levator ani 
(lyftivöðvi endaþarms) er breiður þunnur vöðvi sem er myndaður af þremur vöðvum; 
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puborectalis (klyfta- og endaþarmsvöðvi), pubococcygeus (klyfta- og rófuvöðvi) og 

iliococcygeus (mjaðmar- og rófuvöðvi) (Herschorn, 2004).  

Pubococcygeus er fremri hluti levator ani og nær frá lífbeini aftur að rófubeini. Hann er 
stærsti vöðvi grindarbotnsins og hans aðal hlutverk er að halda uppi spennu í grindarbotni og 

styðja við grindarholslíffæri (Eickmeyer, 2017; Lawson og Sacks, 2018). Iliococcygeus er aftari 

hluti levator ani og stuðlar að sjálfviljugri stjórn á þvaglátum. Puborectalis er staðsettur fyrir 
neðan pubococcygeus og myndar U-laga strof um endaþarminn. Kringlumyndandi verkun hans 

dregur samskeyti endaþarms fram á við og stuðlar að stöðugleika. Coccygeus er 

þríhyrningslaga vöðvi sem styður við grindarholslíffæri og kemur á stöðugleika á spjaldliðnum 

(Lawson og Sacks, 2018). 

 

 
Mynd 1 Grunnt og djúpt vöðvalag grindarbotns (Corton, 2009). 

 

2.2 Samdráttur grindarbotnsvöðva 

Grindarbotnsvöðvar styðja við grindarholslíffæri með samstilltum samdrætti og slökun. 

Grindarbotninn veitir virkan stuðning í gegnum stöðugan vöðvasamdrátt og óvirkan stuðning 

frá nærliggjandi bandvefjum og bandvefsreifum. Með auknum kviðarholsþrýstingi dragast 

grindarbotnsvöðvar ósjálfrátt upp á við og loka fyrir æxlunarfæri, þvagrás og hringvöðva 

endaþarms. Stutt slökun á sér stað í grindarbotni þegar venjulegt þvag- og saurlát á sér stað. 

Þvaglát kemur fram þegar blöðruvöðvi dregst saman og hringvöðvi þvagrásar slakar á í gegnum 
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ósjálfráða taugakerfið. Á sama tíma slakar einnig á grindarbotnsvöðvum og þá aðallega 

pubococcygeus. Samræming þessara vöðvaaðgerða er grundvallaratriði til að viðhalda 

stöðuleika á þvagi svo að þaglát eigi sér stað á samfélagslega viðeigandi tíma og stað. 
(Eickmeyer, 2017).  

Við hámarkssamdrátt grindarbotnsvöðva, sem venjulega á sér stað á undan eða á sama 

tíma og kviðarholsþrýstingur eykst, loka grindarbotnsvöðvar fyrir þvagrás, endaþarm og 
leggöng. Sjálfviljugur samdráttur á sér stað þegar grindarbotnsvöðvar dragast saman eftir 

skipun, sjálfviljug slökun á sér stað þegar grindarbotnsvöðvar slaka á eftir skipun í kjölfar 

samdráttar. Ósjálfráðir samdrættir koma þegar hækkun á þrýstingi í kviðarholi á sér stað til að 

koma í veg fyrir þvagleka, t.d. þegar einstaklingur hóstar. Ósjálfráð slökun kemur fram þegar 
þrýstingsaukning verður í þvagblöðrunni til að auðvelda þvaglát (Casey og Temme, 2017).  

Heilbrigðir grindarbotnsvöðvar sýna eðlilegan styrk meðan á sjálfráðum og ósjálfráðum 

samdrætti stendur yfir og er fylgt eftir með fullkomni slökun. Eðlileg virkni grindarbotnsvöðva 
er skilgreind sem hæfileiki vöðva til að framkvæma eðlilegan eða sterkan sjálfviljugan samdrátt 
og ósjálfráðan samdrátt, sem leiðir til hringlaga lokunar á leggöngum, þvagrás, endaþarmi og 

upp og inná við hreyfingu á spönginni og uppá við hreyfingu á grindarholslíffærum.  

Sjálfviljugur samdráttur grindarbotnsvöðva getur verið sterkur, eðlilegur, veikur eða ekki 
til staðar. Ósjálfráður samdráttur er skilgreindur sem vöðvasamdráttur áður en 

kviðarholsþrýstingur eykst til að koma í veg fyrir þvagleka, hann getur bæði verið til staðar og 
ekki til staðar. Vanvirkir eða óvirkir grindarbotnsvöðvar geta hvorki dregist saman með 

sjálfviljugum né ósjálfráðum samdrætti þegar þess er þörf (Talasz o.fl., 2008).  

Eins og tafla 1 sýnir eru grindarbotnsvöðvar flokkaðir sem eðlilegir, ofvirkir, vanvirkir og 
óvirkir. Einnig er hægt að flokka truflun á grindarbotni sem:  

1. Grindarbotn sem ekki er samdráttur í 

2. Grindarbotn sem nær ekki að slaka á vöðvasamdrætti  

3. Grindarbotn sem hefur hvorki samdrátt í né nær að slaka á vöðvasamdrætti (Casey og Temme, 
2017). 

Tafla 1 Virkni og vanstarfsemi vöðva í grindarbotni (Casey og Temme, 2017). 

Tegund virkni og hreyfingar Skilgreining 

Eðlilegir 
grindarbotnsvöðvar 

Grindarbotnsvöðvar sýna eðlilegan styrk meðan á sjálfviljugum og 
ósjálfráðum samdrætti stendur og er fylgt eftir með fullkominni 
slökunn 

Ofvirkir 
grindarbotnsvöðvar 

Grindarbotnsvöðvar slaka ekki á og geta jafnvel dregist saman þegar 
slökun er nauðsynleg, eins og við þvag- eða saurlát 
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Vanvirkir 
grindarbotnsvöðvar 

Grindarbotnsvöðvar geta ekki dregist saman á sjálfviljugan hátt og 
stuðla þannig að þvagleka eða saurleka, eða að sigi á 
grindarbotnslíffærum 

Grindarbotn sem ekki er 
samdráttur í  

Vöntun á sjálfviljugum og ósjálfráðum samdrætti í 
grindarbotnsvöðvum við innri þreifingu grindarbotnsins 

Grindarbotn sem nær ekki 
að slaka á 
vöðvasamdrætti 

Vöntun á sjálfviljugri og ósjálfráðri slökun í grindarbotnsvöðvum við 
innri þreifingu grindarbotnsins 

Grindarbotn sem hefur 
hvorki samdrátt í né nær 
að slaka á 
vöðvasamdrætti  

Vöntun á sjálfviljugri og ósjálfráðri slökun og sjálfviljugum og 
ósjálfráðum samdrætti í grindarbotnsvöðvum við innri þreifingu 
grindarbotnsins 

 

2.2.1 Réttur vöðvasamdráttur 

Réttur samdráttur grindarbotnsvöðva er skilgreindur sem samdráttur sem eykur lokuþrýsting 
þvagrásar án verulegrar áreynslu eða rembings (Thompson og O'Sullivan, 2003). Mjög algengt 

er að konur geti ekki dregið saman grindarbotnsvöða sína á réttan hátt (Mateus-Vasconcelos, 

Ribeiro, Antonio, Brito og Ferreira, 2018). Tibaek og Dehlendorff komust að því að 70% kvenna, 
með vanstarfsemi í grindarbotni, gátu ekki dregið saman grindarbotnsvöðva með sjálfviljugum 

samdrætti á réttan hátt (Tibaek og Dehlendorff, 2014). Það getur reynst erfitt að kenna konum 

réttan vöðvasamdrátt í grindarbotni, jafnvel eftir leiðbeiningar sem varða staðsetningu og 

virkni grindarbotnsvöðva er hátt hlutfall kvenna sem ekki nær að greina á milli samdráttar í 

grindarbotnsvöðvum frá öðrum vöðvum (Mateus-Vasconcelos, Ribeiro, o.fl., 2018). 

Hæfni til að draga saman grindarbotnsvöðva á réttan hátt er nauðsynleg til að geta 

framkvæmt grindarbotnsæfingar rétt. Þessi færni er að minnsta kosti jafn mikilvæg og 
grindarbotnsvöðvaþjálfun. Aðeins konur sem geta framkvæmt rétta samdrætti við 

grindarbotnsæfingar fá jákvæðan árangur við að stunda æfingarnar (Mateus-Vasconcelos, 

Ribeiro, o.fl., 2018). 

 



 7 

3 Áhættuþættir og vandamál 

3.1 Vanvirkni grindarbotns 

DeLancey og Norton telja fram með rökum að þegar grindarbotnsvöðvar hafa eðlilegan styrk 

og vöðvaspennu séu grindarholslíffærin studd með takmarkaðri spennu á liðböndum og 

bandvefsreifum í mjaðmagrindinni (Delancey, 1993; Norton, 1993). Hins vegar getur strekkst 

á þessum vöðvum við fæðingu, þeir veikst við öldrun eða vöðvaspenna minnkað við aukið álag, 

sem að lokum getur leitt til vanstarfsemi grindarbotns (Wallace, Miller og Mishra, 2019).  

Grindarbotn er skilgreindur vanvirkur þegar virkni hans er óeðlileg. Það getur stafað af 
vanhæfni á starfsemi, undirliggjandi sjúkdómum eða líkamlegum áverkum. Einkenni sem stafa 

af vanstarfsemi í grindarbotni eru þvag- og hægðaleki, sig á grindarholslíffærum, 

kynlífsvandamál, magálsvöðvagliðnun, mjaðmagrindaverkir og langvarandi grindarverkir 

(Lawson og Sacks, 2018). 

3.1.1 Þvagleki 

Samkvæmt International Continence Society (ICS) er þvagleki skilgreindur sem ósjálfráður leki 
á þvagi og er mun algengari hjá konum en körlum (Jacome o.fl., 2011). Í íbúarannsóknum frá 

fjölmörgum löndum var algengi þvagleka á bilinu ~5-70% en flestar rannsóknir greindu frá 

algengi þvagleka á bilinu 25-45% (Milsom o.fl., 2013). Þessi gífurlegi breytileiki milli rannsókna 
sést bæði innan og utan landa. Fáar rannsóknir segja til um aldursstaðlað hlutfall sem að 

verulegu leyti kemur í veg fyrir þýðingarmikinn samanburð milli landa. Ef breytileiki er á 

raunverulegu tíðnihlutfalli milli landa gæti menningarlegur mismunur haft áhrif á hvernig 
einstaklingar skynja þvagleka, vilja einstaklinga til að tilkynna um þvagleka ásamt 

aðferðafræðilegum mismun eins og notkun mismunandi skilgreininga á þvagleka (Milsom og 

Gyhagen, 2019). 

Þekktir áhættuþættir fyrir þvagleka hjá kvenfólki eru meðganga, fæðingar, skurðaðgerðir 
á grindarholi, offita og aldur. Aðrir þættir sem taldir eru líklegir til að valda þvagleka eru 
átröskun, lágur líkamsþyngarstuðull, æfingarálag og ofurliðleiki. Fram hefur komið sú tilgáta 

að átraskanir geti aukið hættu á þvagleka vegna aukinnar vökvaneyslu, lágrar kaloríuinntöku 

með skorti á nauðsynlegum vítamínum og lágu estrógenmagni (Gram og Bø, 2020).  

Þvagleki er gjarnan flokkaður sem áreynsluþvagleki, bráðaþvagleki eða blandaður þvagleki 

sem er samblanda áreynslu- og bráðaþvagleka (Jacome o.fl., 2011). Algengustu tegundir 
þvagleka hjá konum eru áreynsluþvagleki og blandaður þvagleki (P. Norton og Brubaker, 

2006). 



 8 

3.1.2 Áreynsluþvagleki 

Áreynsluþvagleki er skilgreindur sem ósjálfráður leki á þvagi við áreynslu, svo sem hósta, 

hnerra eða vegna hláturs. Aukning á kviðarholsþrýstingi vegna líkamlegrar áreynslu setur álag 
á þvagblöðruna og veldur því að þvag lekur. Helsta ástæða þess er lélegur stuðningur 

grindarbotnsvöðva við þvagrás sem veldur því að lokuvöðvi þvagrásar nær ekki að loka og 

mynda nægan lokuþrýsting í þvagblöðrunni til að halda þvagi í þvagblöðrunni. 

Áreynsluþvagleki getur orðið til þrátt fyrir eðlilegan stuðning frá vöðvafestum og sinum við 

þvagblöðru (Radziminska o.fl., 2018). 

3.1.3 Bráðaþvagleki 

Bráðaþvagleki er ósjálfráður leki á þvagi vegna sterkrar og skyndilegrar þarfar á þvagláti. Þessi 
þvagleki orsakast venjulega af ósjálfráðum samdrætti á óviðeigandi tímum í þvagblöðrunni. 

Hversdagslegir atburðir geta valdið þessum þvagleka, svo sem kuldi, hljóð í rennandi vatni eða 

að drekka kalda drykki (Radziminska o.fl., 2018). 
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4 Þvagleki meðal íþróttakvenna  

Íþróttakonur eru hópur einstaklinga sem verður fyrir miklum áhrifum af vanstarfsemi 
grindarbotns. Þar sem líkamlegt álag eða snerpa er stór hluti af íþróttinni eða æfingum, getur 

þvag- og hægðarheldni orðið fyrir áhrifum þegar högg frá snertingu fóta við gólf, eða annan 

fastan flöt, flyst upp í grindarbotninn. Í samanburðarrannsókn milli afreksíþróttakvenna og 

kyrrsetukvenna var þvagleki mun algengari meðal íþróttakvenna, eða þrisvar sinnum hærri en 
hjá kyrrsetukonum (Teixeira o.fl., 2018). Aukning á kviðarholsþrýstingi virðist vera helsta orsök 

þvagleka hjá íþróttakonum þar sem kviðvöðvar dragast saman án þess að réttir 

mjaðmagrindarvöðvar styðji við þvagblöðru og þvagrás (Lourenco, Matsuoka, Baracat og 
Haddad, 2018). 

Tvennskonar æfingar eru taldar hafa meiri áhrif á kviðarholsþrýsting en aðrar og hafa 

þannig mögulega áhrif á grindarbotninn. Annars vegar erfiðar styrktaræfingar eins og lyftingar 
eða kraftlyftingar og hins vegar æfingar með mikilli ístuðun eins og stökk og hlaup. 

Styrktarþjálfun og lyftingar einkennast af álagi sem hefur áhrif í stuttan tíma en eykur 

hugsanlega kviðarholsþrýsting mikið en aftur á móti eru lítil viðbragðsöfl frá jörðu. Æfingar 
með mikilli ístuðun tengjast bæði miklum fjölda af höggum frá viðbragðsöflum jarðar og 
aukningu á kviðarholsþrýstingi. Konur sem glíma ekki við vanvirkan grindarbotn spenna 

sjálfkrafa grindarbotnsvöðvanna fyrir eða á meðan áhrif frá æfingum með mikilli ístuðun 
stendur yfir (Bø og Nygaard, 2020). 

Kerfisbundin yfirlitsgrein eftir Bø sýndi fram á að þvagleki væri algengastur í íþróttum með 

mikilli ístuðun, eins og fimleikum og boltaíþróttum (Bo, 2004b). Hvað algengi þvagleka í 

mismunandi íþróttagreinum varðar, er tíðnin á bilinu 0% hjá kylfingum og 88.9% í listfimleikum 
og á trampólíni (Teixeira o.fl., 2018). Svipaðar niðurstöður sáust í rannsókn sem bar saman 

tíðni þvagleka meðal íþrótta og sérstakra íþróttaathafna. Í samanburði á 144 íþróttakonum úr 

níu íþróttaliðum og hlutfall þvagleka í hverri íþrótt, var hæsta hlutfall þvagleka í fimleikum 

(67%), þar næst körfubolti (66%) tennis (50%), vallarhokkí (42%), meðan lítill sem enginn 
þvagleki var hjá íþróttakonum sem stunduðu golf, sund og blak. Konur sem æfðu trampólín 

voru með sérstaklega háar líkur á þvagleka (88%) (Nygaard, Thompson, Svengalis og Albright, 

1994). Þar sem úrtakið er lítið og ekki var greint frá hversu margar konur voru í hverri íþrótt, 
er erfitt að nota þessar niðurstöður til að fullyrða nokkuð um líkindi þvagleka í ofangreindum 

íþróttum. Eigi að síður virðast niðurstöðurnar að mestu leiti samsvara niðurstöðum annarra 

rannsókna. Athyglisvert er að sjá hversu lágt hlutfall greindi frá þvagleka í blaki, þar sem blak 
telst til boltaíþrótta sem almennt er með hærri tíðni þvagleka.  
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4.1 Áhrif þvagleka á íþróttaiðkun kvenna 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að íþróttamenn upplifa skort á upplýsingum varðandi tengsl íþrótta 

við þvagleka og hvaða aðferðum sé hægt að beita til að koma í veg fyrir og meðhöndla 
þvagleka (Guðmundur Geirsson, Bente Hansen og Kristrún Hermannsdóttir, 2003; (Carls, 

2006). Vegna neikvæðra tilfinninga sem íþróttakonur upplifa við þvagleka og skorts á 

upplýsingum, er meirihluti þeirra sem hvorki ræðir um vandamálið við neinn né leitar sér 
meðferðar. Þar af leiðandi hætta margar konur iðkun sinnar íþróttar og hafa áhyggjur af 

ástandi sem hægt væri að koma í veg fyrir eða gera úrbætur á, ef fagfólk sem sér um þjálfun 

þeirra væri meira meðvitað um áhættuþætti og afleiðingar þvagleka. Þá væri hægt að vísa 
þeim til sjúkraþjálfara eða annarra fagaðila sem sérhæfa sig í meðhöndlun á vanvirkum 

grindarbotni (Jacome o.fl., 2011). 

Þvagleki hefur ekki aðeins áhrif á árángur íþróttakvenna heldur upplifa íþróttakonur 

áhyggjur þar sem þær óttast að aðrir taki eftir vandamálinu. Þetta endurspeglar niðurstöður 
fyrri rannsókna þar sem konur með þvagleka greindu frá skömm, niðurlægingu og varnarleysi 

(Jacome o.fl., 2011) Thyssen o.fl. greindu frá því að íþróttakonur noti aðferðir til að lágmarka 
afleiðingar þvagleka, eins og að tæma þvagblöðruna fyrir keppni, draga úr neyslu vökva, 
takmarka ákveðnar athafnir og forðast æfingar sem valda þvagleka, eins og að hoppa og 

hlaupa (Thyssen o.fl., 2002). Í öðrum rannsóknum sögðust 20% kvenna hafa yfirgefið sínar 

íþróttir vegna þvagleka, sem gefur til kynna hversu mikil áhrif þetta ástand hefur á þátttöku 
og árangur kvenna í íþróttum og getur einnig valdið félagslegum, tilfinningalegum og 

líkamlegum vandamálum. 

Með hliðsjón af því að þetta vandamál getur haft mikil áhrif á líf íþróttakvenna, félagslega 
og á frammistöðu þeirra, er nauðsynlegt að fylgjast sérstaklega með þessum hópi og reyna að 
skilja þá þætti sem kalla fram einkenni þvagleka (Teixeira o.fl., 2018). 
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5 Áhrif æfinga á grindarbotnsvöðva 

Tvær andstæðar tilgátur hafa verið lagðar fram hvað varðar áhrif æfinga á grindarbotnsvöðva. 
Önnur tilgátan felur í sér að grindarbotnsvöðvar dragast saman fyrirfram, eða um leið og 

kviðarholsþrýstingur eykst og viðbragðsafl frá jörðu kemur, sem virkar þjálfandi á vöðvana 

(Teixeira o.fl., 2018). Engar rannsóknir hafa lagt mat á virkni grindarbotnsvöðva meðan á 

líkamlegum æfingum stendur og þær breytingar sem grindarbotnsvöðvar verða fyrir með 
tímanum. 

Hin tilgátan felur í sér að erfið líkamleg hreyfing þar sem samdráttur grindarbotnsvöðva 

verður ekki samstundis við hreyfinguna geti ofhlaðið, strekt á og veikt grindarbotninn (Teixeira 
o.fl., 2018). Talið er að þetta sé ástæða þvagleka hjá ungum konum sem ekki hafa átt barn og 

hafa engann annan áhættuþátt þegar þær ná þrýstingsþröskuldi í grindarbotni. Ekki liggja fyrir 

nægar upplýsingar um einkenni þvagleka hjá íþróttakonum til langs tíma (Lourenco o.fl., 
2018). Samanburður á annars vegar fyrrum íþróttakonum 15 árum eftir að þær hættu iðkun 

sinnar íþróttar og konum sem ekki hafa æft íþróttir (Bo og Sundgot-Borgen, 2010) og hins 

vegar fyrrum íþróttakonum í íþróttum með mikilli og lítilli ístuðun (Nygaard, 1997) sýndi fram 
á að tíðni þvagleka var ekki ólík. Aftur á móti í annarri rannsókn, þar sem íþróttakonur sem 
iðkuðu trampólíníþróttir voru metnar 5 til 10 árum eftir að þær hættu iðkun íþróttarinnar, 

kom í ljós að helmingur þeirra upplifði þvaglekaeinkenni við litla áreynslu eða jafnvel kyrrsetu 
(Eliasson, Edner og Mattsson, 2008). Þessar upplýsingar styrkja þá tilgátu að aukinn 
kviðarholsþrýstingur vegna viðbragðsafla frá jörðu, skaði ekki þræði grindarbotnsvöðva heldur 

valdi það hægari viðbrögðum þegar skipun um samdrátt á sér stað, nokkuð sem jafnvel tekur 
langan tíma að lagast eftir að íþróttakonur hætta iðkun íþróttarinnar (Lourenco o.fl., 2018). 

Rannsóknir hafa gefið til kynna að íþróttir með mikilli ístuðun hafi ekki áhrif á það hvort 

konur fái þvagleka síðar á ævinni eftir að þær hætta iðkun sinnar íþróttar. Nygaard o.fl. unnu 

afturvirka samanburðarrannsókn á 104 fyrrum íþróttakonum sem kepptu á ólympíukleikum í 

íþrótt með lítilli ístuðun (sund) og íþróttum með mikilli ístuðun (fimleikum og frjálsum 
íþróttum). Þrátt fyrir að 35,8% íþróttakvenna í íþróttum með mikilli ístuðun hafi greint frá því 

að þær höfðu þvagleka meðan þær iðkuðu íþróttir sínar á móti 4,5% hjá íþróttakonum í 

íþróttum með lítilli ístuðun, var enginn marktækur munur á tíðni áreynslu- eða bráðaþvagleka 
hjá þeim 20-30 árum síðar (Nygaard, 1997). Íþróttir með mikilli ístuðun virðast því ekki vera 

áhættuþáttur fyrir langtímaþróun þvagleka hjá konum, sem bendir til þess að æfingar með 

mikilli ístuðun valdi ekki varanlegum vöðvaskaða (Lourenco o.fl., 2018). 
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5.1 Tegundir þjálfunaráætlana fyrir grindarbotnsvöðva 

Ekki er auðgreint á milli styrktar og úthalds æfinga fyrir grindarbotnsvöðva. Algengt er að bæði 

styrkur og úthald aukist við æfingar, þótt ekki sé sjálfgefið að bæði aukist jafnt. 
Styrktaraukandi æfingar einkennast af fáum endurtekninum þar sem miklum þunga er beitt, 

bæði er hægt að auka álag við hvern samdrátt og með því að gera æfingar með og á móti 

þyngdarafli. Úthaldsaukandi æfingar einkennast af miklum fjölda endurtekninga eða 
langvarnandi samdrætti, með litlu til miðlungs álagi. 

Atferlisþjálfun til að bæta samhæfingu og draga úr þvagþörf, felur venjulega í sér 
endurtekinn sjálfviljugan samdrátt í grindarbotnsvöðvum til að bregðast við sérstökum 

aðstæðum, til dæmis fyrir hósta eða vegna þvagþarfar (Cacciari, Dumoulin og Hay-Smith, 

2019). 

5.1.1 Styrktarþjálfun  

Styrktarþjálfun grindarbotnsvöðva miðar að því að bæta tímasetningu samdráttar og 
endurheimta eðlilegan styrk, þrek og stífleika í vöðvum mjaðmagrindar (Dumoulin, Cacciari og 

Hay-Smith, 2018; Wallace o.fl., 2019). Mjög sterkar vísbendingar benda til þess að það skili 

árangri við meðhöndlun á þvagleka, sérstaklega áreynsluþvagleka hjá kvenfólki (Gram og Bø, 
2020).  

Bø gefur til kynna að áköf styrktarþjálfun geti aukið á burðargetu grindarbotnsins með því 

að hækka stöðu hans varanlega innan mjaðmagrindar og aukið á gildnun og stífleika 
bandvefsfesta hans (Bo, 2004a). 

Hjá heilbrigðum konum, sem glíma ekki við þvagleka, virðast grindarbotnsvöðvarnir 

virkjast sjálfvirkt fyrir eða við líkamlega áreynslu. Konur með þvagleka geta lært að framkvæma 

samdrátt í grindarbotnsvöðvum á réttan hátt, sem getur með virkum hætti komið í veg fyrir 
þvagleka á meðan kviðarholsþrýstingur eykst (Dumoulin o.fl., 2018).  

Birtar rannsóknir sem nota hugtakið „grindarbotnsvöðvaþjálfun“ mæla með því að herpa 

saman grindarbotnsvöðvana í daglegum athöfnum þar sem kviðarholsþrýstingurinn eykst, eins 
og við það að hósta. Rannsóknir benda til þess að tímasetning á samdrætti í 

grindarbotnsvöðvum geti verið mikilvægur þáttur til þess að koma í veg fyrir þvagleka. 

(Dumoulin o.fl., 2018). Miller og samstarfsmenn hans sýndu fram á að konum sem var kennt 
hvernig ætti að draga rétt saman grindarbotnsvöðana, fyrir eða á meðan hósta stóð, gætu 

dregið úr þvagleka um 98% eftir aðeins eina viku í þjálfun (Miller, Ashton-Miller og DeLancey, 

1998). 
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5.2 Meðferð við þvagleka  

Þvagleka er hægt að meðhöndla með þvagblöðruþjálfun, þjálfun grindarbotnsvöðva með eða 

án viðnámstækja, grindarbotnskúlum, lífrænni endurgjöf (e. Biofeedback), raförvun, 
lyfjameðferð eða með skurðaðgerð (Bø, 2004a). 

Einstaklingsmiðuð endurhæfing er undirstaða meðferðar íþróttakvenna með vanvirkan 
grindarbotn og þvagleka. Markmið endurhæfingarinnar beinist að því að leiðrétta vöðvaverki, 

máttleysi og ósamhæfan vöðvasamdrátt í grindarbotni með teygjum og styrktaræfingum 

(Casey og Temme, 2017). Afrekskonur í íþróttum eru ungar og flestar hafa ekki átt barn, því er 

mælt með því að styrktaræfingar fyrir grindarbotnsvöðva séu fyrsta val meðferðar og alltaf 

reynt áður en stórtækar aðgerðir eins og skurðaðgerðir eru gerðar. Þvagleki hjá íþróttakonum 

virðist tengjast áköfum æfingum með mikilli ístuðun, en þó virðast íþróttakonur ekki upplifa 

meiri þvagleka þegar þær eru hættar sinni íþróttaiðkun en aðrar konur síðar á lífsleiðinni. 

Skurðaðgerðir virðast því óviðeigand hjá íþróttakonum sem eingöngu glíma við þvagleka á 
æfingum eða í íþróttum (Bø, 2004a) 

Þjálfun grindarbotnsvöðva er áhrifaríkt inngrip án aðgerðar, sérstaklega fyrir konur með 
áreynsluþvagleka og getur bætt lífsgæði þeirra til muna. Lengd þjálfunar ætti ekki að vera 

skemmri en 6 vikur og ráðlagt er að hún sé undir eftirliti fagaðila (Radziminska o.fl., 2018).  

Þvagblöðruþjálfun miðar að því að þjálfa einstaklinginn í því að halda lengur í sér og þannig 

lengja tímalengdina á milli þvagláts. Sýnt hefur verið fram á að þjálfun grindarbotnsvöðanna 
ásamt þvagblöðruþjálfunar skili betri árangri en eingöngu þjálfun grindarbotnsvöðva (Holroyd-

Leduc og Straus, 2004). 
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6 Aðferðir 

Notast var við ritrýndar fræðigreinar og rannsóknir frá gagnasöfnunum PubMed og Google 
scholar. Helstu leitarorð sem slegin voru inn í leitarvélarnar voru Pelvic floor anatomy, Pelvic 

floor disfunction, stress UI in athletes, pelvic floor muscle contraction og pelvic floor muscle 

training. 

Reynt var að nota eins nýlegar heimildir og hægt var en í sumum tilfellum þurfti að styðjast 
við eldri greinar. Þær heimildir sem upp komu í leitinni voru bornar saman og reynt að fá 

fjölbreyttar rannsóknir til að varpa sem bestu ljósi á viðfangsefnið. 

Þá var notast við þekkingu rannsakanda á vandamálinu sem kona og íþróttaiðkandi, auk 
upplýsinga eftir samtöl við ýmsar konur, bæði sem stunda íþróttir með mikilli ístuðun, og sem 

ekki stunda íþróttir eða hafa látið af íþróttaiðkun. Ekki var talað við nógu margar konur til að 

það geti talist vera marktækt úrtak, né heldur var stuðst við staðlaðar aðferðir til þess að 
samtölin geti talist sem rannsókn. 
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7 Niðurstöður 

Niðurstöður þessa verkefnis gefa til kynna að margar konur glími við þvagleka og er 
áreynsluþvagleki algengastur. Mikilvægt er að konur kunni að draga saman grindarbotnsvöðva 

sína með sjálfráðum samdrætti á réttan hátt svo þær geti framkvæmt grindarbotnsæfingar á 

réttan og viðunnandi hátt.  

Niðurstöður benda til að styrktarþjálfun grindarbotnsvöðva sé gagnleg meðferð við 
þvagleka, sér í lagi áreynsluþvagleka. Þá er sérlega áhrifaríkt að stunda þvagblöðruþjálfun 

samhliða styrktaræfingum. Ekki er mælt með skurðaðgerð gegn þvagleka hjá ungum 

íþróttakonum sem ekki hafa farið í gegnum meðgöngu og fæðingu án þess að styrktarþjálfun 
og þvagblöðruþjálfun hafi verið reynd fyrst. 

Áhrif grindarbotnsþálfunar hjá konum í íþróttum með mikilli ístuðun hafa ekki verið 

næginlega vel rannsökuð. Fram hefur komið að hægt sé að hafa stjórn á þvagleka með 
viljastýrðum samdrætti grindarbotnsvöðva í stuttan tíma í styrktaræfingum eða þungum 

lyftingum. Við æfingar þar sem endurtekin högg á líkamann verða, eins og við hlaup eða í 

íþróttum með mikilli ístuðun, er hins vegar ómögulegt fyrir konur að framkvæma sjálfviljugan 
samdrátt í grindarbotnsvöðvunum við hvert skref eða hreyfingu. 

Tíðni þvagleka hjá fyrrum íþróttakonum, 5-20 árum eftir að þær hættu iðkun sinnar 

íþróttar, virðist ekki ólík því sem aðrar konur upplifa. Einnig benda rannsóknir til að 20-30 árum 
eftir að iðkun íþrótta er hætt, sé ekki marktækur munur á iðkendum íþrótta með mikilli ístuðun 
annars vegar, og íþrótta eð lítilli ístuðun hins vegar. Þó eru vísbendingar um að 

trampólíníþróttir skeri sig úr. 

Þvagleki getur heft neikvæð áhrif á líf íþróttakvenna, félagslega, andlega og með því að 
hafa áhrif á frammistöðu þeirra í íþróttum. Margar finna fyrir skömm og hverfa á brott úr 

íþróttum sínum vegna vandans. Þær tala sjaldnast um vandamálið og telja oft að þær séu þær 

einu sem glíma við þvagleka. Það virðist koma flestum konum á óvart hve útbreitt vandamál 

þvagleki er meðal kvenna og einkum hversu áhrifarík meðferð þjálfun grindarbotnsvöðva er. 
Margar hverjar sem þekktu til vandamálsins og þjálfunar grindarbotnsvöðva, vissu að auki ekki 

hvort þær voru að gera æfingarnar rétt eða hvernig þær gætu fundið eða vitað að æfingarnar 

væru rétt framkvæmdar. Þetta gilti bæði um konur með þvaglega og konur sem ekki fundu til 
vandamálsins. 
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8 Umræður  

Áreynsluþvagleki er sú tegund þvagleka sem íþróttakonur upplifa oftast. Þetta er algengasta 
form þvagleka hjá konum og hefur bein tengsl við líkamlega áreynslu (Jacome o.fl., 2011). 

Núverandi niðurstöður gætu nýst til að auka vitund um þvagleka, til að hjálpa íþróttakonum 

að skilja betur þetta ástand og til að hanna fullnægjandi íhlutun af heilbrigðisstarfsmönnum 

sem er sniðin að þörfum íþróttakvenna. 

Tíðni þvagleka hjá fyrrum íþróttakonum, 15 árum eftir að þær hættu iðkun sinnar íþróttar, 

virðist ekki ólík því sem aðrar konur upplifa (Bo og Sundgot-Borgen, 2010). Eins sýnir 

samanburðarrannsókn á litlu úrtaki fyrrum ólympíukvenna sem kepptu í íþrótt með lítilli 
ístuðun (sund) og íþróttum með mikilli ístuðun (fimleikum og frjálsum), engan marktækan 

mun á tíðni þvagleka 20-30 árum síðar, þrátt fyrir mikinn mun á tíðni þvagleka við upphaf 

rannsóknar (Nygaard, 1997). Þó eru vísbendingar um að iðkun trampólíníþrótta geti valdið 
varanlegum þvagleka umfram það sem aðrar íþróttakonur upplifa, ef haft er til hliðsjónar að 

helmingur iðkenda trampólíníþrótta sem voru metnar 5 til 10 árum eftir að iðkun var hætt, 

upplifði þvaglekaeinkenni við litla áreynslu eða jafnvel kyrrsetu (Eliasson o.fl., 2008). Þetta 
veltir upp spurningunni hvort rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu sviði séu fullkomnlega 
sambærilegar. 

Algengt er að konur ræði ekki um þvagleka við þjálfara eða heilbrigðisþjónustuaðila né 
leiti sér meðferðar þar sem þetta er mikið feimnismál (jacoma o.fl., 2011), því er afar mikilvægt 
að hrinda fram fræðsluáætlun fyrir íþróttakonur, heilbrigðisþjónustuaðlila, 

líkamsræktarkennara og þjálfara. Viðræður rannsakanda við konur á ýmsum aldri, bæði 

iðkendur íþrótta með mikilli ístuðun og án, styður niðurstöður rannsókna sem benda eindregið 
til þess að konur veigri sér við að ræða um grindarbotnsvöðva enda er það svæði hálfgert tabú, 

og sér í lagi um vandamál tengd honum líkt og þvagleka. 

Þegar horft er til þess að konur í íþróttum, bæði með mikilli ístuðun og íþróttum án 
ístuðunar, þekkja ekki nægilega vel til æfinga til að þjálfa grindarbotnsvöðva og þora oft ekki 

að nefna vandamálið, er það auðsýnlegt að betur þarf að fylgjast með þessum hópi og reyna 
að skilja þá þætti sem kalla fram einkenni þvagleka. Þetta á sérstaklega við um konur sem finna 

til áreynsluþvagleka án þess að hafa aðra áhættuþætti en íþróttaiðkun sem geta valdið 

þvagleka. 

Konur sem finna fyrir þvagleka hafa oft átt við vandamálið að stríða í langan tíma án þess 

að hafa leitað sér aðstoðar og vitneskjan um að hægt væri að laga vandamálið með 
grindarbotnsæfingum eða læknisfræðilegu inngripi, svo sem lyfjameðferð eða aðgerð. Ætla 

má að almenn vitneskja um algengi þvagleka, helstu orsakir, fyrirbyggjandi æfingar, meðferð 
við þvagleka, þar með talin aðgerð ef grindarbotnsæfingar bera ekki árangur, muni verða til 
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þess að konur þori að ræða um vandamálið og leita sér aðstoðar áður en vandinn er kominn á 

það stig að þær flosni upp úr íþróttum og veigri sér við alla iðkun sem getur orðið til þess að 

valda þvagleka. 

Sumar rannsóknir benda til þess að einkenni þvagleka á ung aldri og erfiðar æfingar á 

unglinsárum geti verið áhættuþáttur á þvagleka síðar á lífsleiðinni (Teixeira o.fl., 2018). Þess 

vegna eru inngrip til að koma í veg fyrir og meðhöndla ástandið mikilvæg á frumstigi. Jafnvel 
mætti íhuga það að kenna ungum stúlkum réttar æfingar fyrir grindarbotnsvöðvana, 

hugsanlega sem hluti af kynfræðslu í skóla,  áður en þær komast á kynþroskaaldur til að stuðla 

að sterkum og vel þjálfuðum vöðvum í grindarbotni, enda hefur þvagleki og vanvirkni eða 

óvirkni í grindarbotni ekki aðeins áhrif á líðan heldur einnig á félagslega þætti svo sem kynlíf 
síðar á ævinni. Þjálfun grindarbotnsvöðva hjá konum sem stunda íþróttir, og þá sérstaklega 

íþróttir með mikilli ístuðun, ætti að vera sjálfsagður hluti æfingaráætlunar.  

Rannsóknir hafa bent til þess að ekki sé um eyðileggingu á viðbrögðum grindarbotnsvöða 
að ræða þegar íþróttaiðkun er stunduð, heldur sé frekar um að ræða hæga vöðva sem valda 
áreynsluþvagleka við íþróttaiðkun, þ.e.a.s. að það hægist að viðbragðsflýti í vöðvum þegar 

skipun um samdrátt á sér stað. Lítil þekking er á því hvaða áhrif þjálfun grindarbotnsvöðva 
hefur meðal afrekíþróttakvenna (Gram og Bø, 2020). Það er því afar þarft að gera rannsóknir 

á því sviði, meðal annars til að skera úr um hvort regluleg þjálfun geti komið í veg fyrir að það 

hægi á viðbragðsflýti í grindarbotnsvöðvum og þar með koma í veg fyrir eða minnka 
áreynsluþvagleka kvenna í afreksíþóttum. 

Mælt er með rannsókn yfir lengri tíma þar sem annars vegnar eru bornar saman konur 

sem hvorki hafa stundað íþróttir né eignast barn og konur sem stunda íþróttir og hafa ekki 

eignast barn, og hins vegar konur í íþróttum sem eiga barn og konur sem ekki stunda íþróttir 
og eiga barn, til að athuga hvort þær séu jafn líklegar til að mynda með sér þvagleka síðar á 

ævinni. Þetta gæti skorið úr því hvort íþróttaiðkun hafi jákvæð, neikvæð eða óveruleg áhrif á 

grindarbotnsvöðva. Þá þyrfti einnig að taka tillit til annarra áhættuþátta, svo sem offita, aldur 

og hvort um iðkun íþróttar með mikilli ístuðun eða þungum styrktaræfingum á sér stað. Horfa 
þarf einnig á hvernig konur sem stunda reglulega þjálfun grindarbotnsvöðva koma út í 

samanburði við konur sem ekki þjálfa grindarbotnsvöðvana eða gera það á rangan hátt.  

Aldur er einn af áhættuþáttum þvagleka, en ekki er vitað hversu stór þáttur hann er. Því 
er mikilvægt að skoða aldur sérstaklega í samanburði við aðra áhættuþætti sem eru til staðar 
ásamt því hvort og hvaða fyrirbyggjandi aðgerðum hefur verið beitt á lífsleiðinni, svo sem 

styrktar- og úthaldsþjálfun grindarbotnsvöða, þvagblöðruþjálfun, raförvun eða þjálfun með 

grindarbotnskúlum. Slík rannsókn gæti sýnt fram á hvort þvagleki sé óhjákvæmilegur fylgikvilli 

þess að eldast eða hvort þvagleki sé félagsleg afleiðing þess hve mikið feimnismál 
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umræðuefnið er og konum sé því ekki kennt að æfa grindarbotnsvöðvana rétt, sem aftur 

veldur því hve hátt hlutfall kvenna glímir við vandamálið á lífsleiðinni. 
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9 Lokaorð 

Vanstarfsemi grindarbotns og þá sérstaklega algengi þvagleka meðal íþróttakvenna er mun 
algengari en mætti búast við. Þá eru margar íþróttakonur sem þora ekki að segja frá 

vandamálinu sem hefur áhrif á frammistöðu þeirra og þær jafnvel hætta iðkun sinnar íþróttar 

vegna hræðslu um að aðrir taki eftir vandamálinu.  

Áhrif þvagleka er mismunandi eftir íþróttagreinum og er mestur í íþróttu með mikilli 
ístuðun. Nauðsynlegt er að gera fleiri rannsóknir sem bera saman stærri og fullnægjandi úrtök 

af íþróttakonum í mismunandri íþróttum með mikilli ístuðun við samanburðarhóp.  

Athyglisvert var að sjá hvað trampólínþróttir skáru sig mikið úr í samanburði við aðrar 
íþróttagreinar með mikilli ístuðun. Trampólíníþrótt er eina íþróttagreinin sem virðist valda 

varanlegum þvagleka, jafnvel eftir að iðkun íþróttarinnar er hætt. Vert væri að rannsaka 

þennan hóp betur og yfir lengri tíma þar sem æfingaráætlun fyrir grindarbotninn er tekin inn 
í sem hluti af rannsókninni til að skoða hvort það hafi jákvæð, engin eða óveruleg áhrif gegn 

þvagleka hjá þessum hóp. 
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