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Útdráttur 

Áhrif þreytu á liðferla og vöðvavirkni fullorðinna karlmanna í hnébeygju. Haraldur B. 

Sigurðsson, Hlöðver B. Jökulsson og Vignir I. Bjarnason. (2009). Tilgangur: Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna áhrif þreytu á rafvirkni vöðva og hreyfiferla í hnébeygju 

milli þriggja hópa einstaklinga sem voru misjafnlega vel þjálfaðir í æfingunni. Aðferðir: 

Þátttakendur framkvæmdu hnébeygjur með 80% af hámarksþyngd að uppgjöf. Vöðvarafrit 

var skráð frá 10 vöðvum í neðri útlim og bol sem notaðir eru í hnébeygjunni. Einnig voru 

breytingar á liðferlum skoðaðar með tveimur myndavélum. Niðurstöður: Frávikum frá 

eðlilegum liðferlum fjölgaði við þreytu fyrir alla hópana. Vegalengdin sem stöngin 

ferðaðist jókst marktækt milli fyrstu og síðustu endurtekningar í 80% setti og auk þess 

hægðist á lyftingarmönnum við þreytu. Mestu breytingar á vöðvarafriti við þreytu urðu á 

hámarksorku en flestir mældir vöðvar sýndu marktæka aukningu þar á uppleið. Ályktun: 

Talsverðar breytingar verða á liðferlum við þreytu og gæti verið varhugavert að æfa að 

uppgjöf. Niðurstöður benda til að með hnébeygju sé hægt að ná þjálfunaráhrifum á flesta 

mælda vöðva, sérstaklega stærsta þjóvöðva og miðlægan víðfaðmavöðva.  

 



ii 

Abstract 

The Effects of Fatigue on the Biomechanics and EMG Recordings of Adult Males During 

the Squat. Bjarnason, V. I., Jökulsson, H. B. and Sigurðsson, H. B. (2009). Purpose: To 

elucidate the effects of fatigue on EMG and biomechanical factors in the squat exercise in 

three groups of males with varying training experience. Methods: Subjects performed the 

squat, with 80% of their one repetition maximum, to exhaustion. EMG was recorded from 

10 muscles in the lower extremity and body and changes in biomechanical factors were 

monitored with two cameras. Results: Fatigue resulted in more biomechanical changes for 

all groups. The bar path became longer and the speed of the lift decreased. The greatest 

changes in EMG parameters were with total energy, where most muscles showed 

significant increases for the concentric phase. Conclusion: These changes in the execution 

of the squat with fatigue suggest that trainee‘s should use caution when training to 

exhaustion. The results indicate that squats will have a training effect on most of the 

measured muscles, especially the gluteus maximus and vastus medialis oblique muscles. 
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Inngangur 

Um hnébeygjur 
Hnébeygja sem hreyfing er skilgreind sem beygja á mjöðmum, hnjám og ökklum í 

jafnfættri stöðu í báða fætur. Hún er algeng við ýmsar athafnir daglegs lífs þegar unnið er 

niður við gólf. Hér má nefna t.d. garðyrkjustörf, húsþrif, járnbindingar, röralagnir, ýmis 

landbúnaðarstörf og svo er þetta einnig algeng hvíldarstaða hjá fólki í Asíu. Hnébeygjan 

krefst liðleika í mjöðmum, hnjám og ökklum sem einstaklingar eiga oft erfitt með að ná 

(Sriwarno, Shimomura og Iwanaga, 2008). Flestar athafnir í daglegu lífi krefjast 

samhæfðra vöðvasamdrátta margra vöðvahópa samtímis. Hnébeygjan krefst þessarar 

samhæfingar og er talin ein besta starfræna og þungaberandi æfing sem völ er á hvort sem 

markmið einstaklingsins sé tengd íþróttum eða til að bæta lífsgæði (Lutz, Palmitier, An og 

Chao, 1993). Hún er einnig mikilvæg styrktaræfing í íþróttum, almennum lyftingum og í 

endurhæfingu. Þrátt fyrir að hnébeygjan sé umdeild hvað varðar öryggi í æfingunni þá 

styðja fjölmargar rannsóknir að hún sé bæði örugg og árangursrík ef hún er framkvæmd á 

rétta vegu, t.d. yfirlitsgrein Escamilla (2001). Þeir telja einnig að slæm líkamsbeiting sé 

stór áhættuþáttur þegar það kemur að meiðslum í hnébeygjunni. 

Hnébeygja með eigin líkamsþyngd, með lyftingarstöng á bakinu eða í Smith-vél eru 

þær aðferðir sem eru mest notaðar í þjálfun og endurhæfingu (Escamilla, 2001). 

Byrjunarstaðan í hnébeygjunni er þannig að einstaklingurinn er í uppréttri stöðu með hné 

og mjaðmir beinar. Einstaklingurinn beygir hné og mjaðmir þangað til fyrirfram ákveðinni 

dýpt er náð og fer svo aftur upp í upprétta stöðu. Hnébeygja með lyftingarstöng er 

framkvæmd á tvo vegu. Með stöngina aftur á bakinu rétt fyrir ofan eða neðan axlarhyrnu 

eða með því að halda stönginni fyrir framan brjóstkassann í hæð við viðbeinið. Hnébeygja 

með stöngina fyrir aftan bak er notuð af flest öllum íþróttarmönnum en hnébeygja með 

stöngina að framan er mikið notuð af kraftlyftingarmönnum og ólympískum 

lyftingarmönnum. 

 Ákveðinn munur er á milli þessara tveggja aðferða en þegar við spurðumst fyrir þá 

töldu lyftingarmenn að hægt sé að nota sitthvora lyftuna til að vernda og/eða einangra 

mismunandi vöðvahópa og liði. Í hnébeygju með stöngina að framan er meira verið að 

notast við vöðva í mjóbakinu og er hún einnig talin einangra vinnu hjá vöðvum í fremra 

læri betur en hnébeygja með stöngina að aftan (Tillman, Gullett, Gutierrez og Chow, 

2004). Einnig er mismunandi hvort stöngin sé staðsett hátt eða lágt á öxlum einstaklinga. 

Ef hún er staðsett hátt þá er hún þvert yfir axlirnar fyrir neðan hryggtind á C7 en ef hún er 
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staðsett lágt þá er hún yfir hryggnum á herðablaðinu (spina scapulae). Kraftlyftingarmenn 

nota lágu staðsetninguna því hún fær þá til að halla sér meira fram í hnébeygjunni sem 

gerir þeim kleyft að ná meiri þyngdum í beygjunni. Ólympískir lyftingarmenn nota háu 

staðsetninguna þar sem hún líkist meira hreyfingunni sem þeir notast við í snörun og 

jafnhöttun (Wretenberg, Feng og Arborelius, 1996). 

 Smith-vélin (sjá viðauka B) er æfingatæki sem hefur lyftingastöng fasta á braut eða 

teinum og rennur lóðrétt upp og niður og á að líkja eftir hnébeygju með lausum lóðum. Það 

gefur engann möguleika á fram- eða afturfærslu á stönginni og því hefur þetta æfingatæki 

sætt gagnrýni, enda ekki starfræn hreyfing og þjálfar ekki jafnvægisþáttinn, og veldur 

hugsanlega skaðlegum áhrifum í framkvæmd æfingarinnar eins og O’Brien (2004) þjálfari 

bandaríska ólympíulandsliðsins í dýfingum til átta ára bendir á. Menn skiptast í tvær 

fylkingar þegar kemur að því að ræða um ágæti Smith-vélarinnar vegna þessa. Þeir sem eru 

á móti eins og O’Brien (2004) benda á meiðslahættu og alvarleika meiðsla tengda tækinu 

(Gallo o.fl., 2004). Griffing (e.d.) bendir á að hægt sé að meiða sig í öllum æfingum, þetta 

sé bara spurning að þekkja vélina, bera sig rétt að og staðsetja fæturnar rétt undir 

þyngdinni. Brautirnar sem þyngdin rennur eftir eru inn í ramma sem kemur í veg fyrir að 

menn geti dottið, sem framleiðendur Smith-vélarinnar hafa bent á sem öryggisþátt, 

æfingunni til framdráttar. Auk þess eru stopparar sem koma í veg fyrir að menn klemmist 

undir þyngdinni og krókar sem eru á stönginni sem hægt er að húkka í ef það lítur út fyrir 

að menn komist ekki upp með þyngdina. Þegar hnébeygja er framkvæmd með lausum 

lóðum þá hefur lyftingarmaðurinn meira frelsi til að hagræða sér undir þyngdinni til að 

nýta sem best þá vöðva sem sjá um vinnuna og getur breytt hornum í þeim liðamótum sem 

um ræðir til að klára hreyfinguna á áhrifaríkan hátt. Stöðugleikaþáttinn sem menn fá af því 

að lyfta lausum lóðum er ekki hægt að þjálfa í Smith-vél og því skilar sá ávinningur sem 

menn fá af því að æfa í Smith-vél sér mestmegnis ekki yfir á laus lóð. Það er hinsvegar 

hægt að yfirfæra þá þyngd sem lyft er með lausum lóðum yfir í Smith-vél. Þannig að hægt 

er að fá fram meiri styrk eða vöðvaþjálfunaráhrif í Smith-vél á kostnað slysahættu, en það 

sem lausu lóðin hafa fram yfir Smith-vélina er samhæfing tauga og vöðva og 

jafnvægisþátturinn (Cotterman, Darby og Skelly, 2005). Hnébeygju í Smith-vél er hægt að 

framkvæma með mismunandi mikla beygju í hné og er þá oftast notuð stutt, hálf eða full 

hnébeygja (Escamilla, 2001). Stutt hnébeygja er mikið notuð í endurhæfingu eftir fremri 

krossbandaslit, þá farið frá 0-50° beygju í hné. Hálf hnébeygja þá er farið frá 0-100° 

beygju í hné en í fullri hnébeygju þá er farið djúpt niður þangað til kálfi kemst í snertingu 
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við aftara læri. Hálf hnébeygja er oftast notuð í þjálfun íþróttarmanna og í endurhæfingu 

sjúklinga. 

Hnébeygjan er fastur liður í öllum styrktar- og þolæfingarprógrömmum í þeim 

mörgu íþróttum sem þarfnast mikils styrks og sprengikrafts svo sem fótbolta, frjálsum 

íþróttum, kraftlyftingum og ólympískum lyftingum (Escamilla, 2001). Hún er einnig 

keppnisgrein í kraftlyftingum. Hnébeygjan styrkir aðallega vöðva í kringum mjöðm, læri 

og mjóbak sem eru mjög mikilvægir í hlaupum, stökki og lyftingum. Því er almennt haldið 

fram meðal íþróttarmanna og þjálfara að hnébeygjan bætir afkastagetu hjá íþróttarmönnum 

og minnki hættuna á meiðslum hjá þeim. Þar sem hnébeygjan hefur verið flokkuð sem 

æfing í lokaðri keðju þá er hún oft notuð í endurhæfingu hjá íþróttarmönnum sem eiga við 

hnévandamál að stríða. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á góð áhrif hnébeygjunnar í 

endurhæfingu á hnénu eins og eftir krossbandaaðgerðir (Lutz o.fl., 1993). Því er aukin 

skilningur á hnébeygjunni mikilvægur fyrir sjúkraþjálfara, þjálfara, og íþróttarmenn sem 

hafa áhuga á æfingum í lokaðri keðju, endurhæfingu eftir hnémeiðsl og almennt fyrir 

styrktaræfingar í íþróttum. 

Almennt séð er best að fara eins stóran liðferil og hægt er að ná fram án þess að 

valda skaða. Stærri liðferill nýtir meiri vöðvamassa (Wilson, Ferris, Heckler, Maitland og 

Taylor, 2005; Isear, Erickson og Woller, 1997) og stuðlar að eðlilegri lengd vöðvanna með 

því að láta þá lengjast nærri því eins mikið og þeir geta. Hinsvegar getur verið erfitt að 

staðla hvaða dýpt er hentug og hafa kraftlyftingasambönd þar sem keppt er í hnébeygju 

glímt við þennan vanda. Helstu samtök sem staðlað hafa dýpt hnébeygju eru IPF 

(International Powerlifting Federation) kraftlyftingasambandið, sem Íslenska félagið 

KRAFT er aðili að, og WPO (World Powerlifting Organization). Bæði samtök hafa kosið 

að staðla dýptina þannig að efri, fremri, mjaðmarkambur þarf að fara niður fyrir efsta hluta 

á hné. Þannig er hnébeygjan bæði djúp og auðvelt er að dæma hvort lyftan sé gild burt séð 

frá líkamsbyggingu þess sem framkvæmir hnébeygjuna. Hnébeygja í þessa dýpt notar 

stóran liðferil í mjöðmum, hné og ökkla og auðvelt er að dæma lyftu gilda eða ógilda. 

McGill (2005) leggur til að beygja á mjóbaki í hnébeygju ætti að vera takmörkuð í 

öruggasta hreyfiferlinum og þar af leiðandi ætti vöðvavirkni réttivöðva hryggjar að vera 

mestmegnis í jafnlengdarsamdrætti. Eftir því sem bakið nálgast að vera lárétt verður 

vogararmurinn óhagkvæmari og vinna mjóbaksvöðva eykst. Þess vegna ætti virkni 

réttivöðva hryggjar að aukast bæði eftir því sem stöngin er höfð neðar á bakinu og eftir því 

sem beygja í mjóbaki eykst. Réttivöðvar mjaðmar eru aðallega stærsti þjóvöðvi og 

aftanlærisvöðvar. Vinnan í stærsta þjóvöðva er fyrst í lengingu, örstutt í 
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jafnlengdarsamdrætti og svo í styttingu (rétta um mjöðm). Aftanlærisvöðvar lengjast um 

mjöðmina en styttast um hnéð í hnébeygjunni. Stærsti þjóvöðvi hefur stærri vogararm fyrir 

mjaðmaréttu heldur en aftanlærisvöðvar fyrir öll horn í ferlinum. Isear o.fl. (1997) skoðuðu 

virkni aftanlærisvöðva í hnébeygju með eigin líkamsþunga og komust að því að mest 

virkni var á bilinu 90-60° beygju í hné en þeir athuguðu ekki stærri liðferil en 90° 

hnébeygju. Samkvæmt Inman, Ralston og Todd 1981 er hagstæðasta lengdar/spennu 

hlutfall fyrir stærsta þjóvöðva við 70° flexion í mjöðm (sjá Levangie, 2005). Wilson o.fl. 

(2005) ályktuðu, m.a. útfrá niðurstöðum McCaw og Melrose (1999), að hnébeygja í fulla 

dýpt og með yfir 75% af hámarksþyngd þyrfti til að ná nægilega miklum samdrætti í 

stærsta þjóvöðva til að fá þjálfunaráhrif. Þessir vöðvar eru byggðir mismunandi og getur 

það haft áhrif á hve mikið þeir þreytast. Aftanlærisvöðvar eru snældulaga (e. fusiform) 

vöðvar en framanlærisvöðvar fjöðurlaga (e. multipennate). Vöðvaþræðir í snældulaga 

vöðva liggja samsíða legu vöðvans. Í þessari stöðu þá eru vöðvaþræðir jafnlangir og 

vöðvinn og þá virkar kraftvægið úr vöðvaþræðinum beint í sinina. Þetta fyrirkomulag ýtir 

undir snögga kraftmyndun. Í fjöðurlaga vöðvaþráðauppröðun liggja hins vegar 

vöðvaþræðir skáhallt miðað við legu sinar. Þeir framkalla þar með stærra 

þverskurðarflatarmál heldur en snældulaga vöðvi. Þó að fjöðurlaga vöðvi myndi kraft 

hægar þá framkallar hann meira átak og afl heldur en snældulaga vöðvi þar sem fleiri 

vöðvaþræðir taka þátt í vöðvavinnunni. Aftanlærisvöðvi dregst hraðar saman en myndar 

aftur á móti helmingi minni kraft en framanlærisvöðvi. Hann hefur einnig minni 

vöðvamassa og er því líklegur til að þreytast hraðar. Þegar lyftingarmenn þreytast í 

hnébeygju gæti aftanlærisvöðvi því þreytst fyrstur. Hann þarf að halda jafnvægi í togkraft 

til móts við framanlærisvöðva sem eru stærri og framkalla meira afl. Vöðvar sem liggja 

yfir hné eru aftanlærisvöðvar, framanlærisvöðvar og kálfavöðvi. Kraftvægi 

aftanlærisvöðva um hné fer eftir stöðu mjaðmar, meira afl til að beygja hné verður með 

meiri beygju í mjöðm (Mohamed, Perry og Hislop, 2002). Aftanlærisvöðvar og kálfavöðvi 

vinna við að rétta úr sitthvorum liðnum (mjöðmum og ökklum) en beygja báðir hné. 

Framanlærisvöðvar þurfa því að vinna upp beygjuafl þeirra í hné til að framkvæma 

hnéréttuna. Sólvöðvi myndar auk réttu um ökkla en einnig afturfærslu á sköflungsbeini 

miðað við lærbein. Stærsti þjóvöðvi myndar afturfærslu á lærbeini miðað við sköflung. 

Þeir saman mynda því hnéréttu kraft í þungaberandi stöðu en hvorugur þeirra liggur um 

hnélið (Snyder-Macker og Lewek, 2005). Samkvæmt Leardini, Stagni og O‘Connor 2001 

framleiða sólvöðvi og kálfavöðvi 95% af afli í réttu um ökkla. Stjórn á ökklanum í kreppu í 

samdrætti í lengingu kemur því frá þessum vöðvum (Mueller, 2005). 
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Skoðað hefur verið hvernig kraftar virka um hnélið í hnébeygju. Í gegnum allan 

ferilinn virðist skerkraftur afturávið vera ríkjandi og eykst eftir því sem neðar er farið 

(Wilk o.fl., 1996). Samþjöppunarkraftar aukast einnig eftir því sem farið er neðar í 

hnébeygju. Ekki er vitað hve mikill skerkraftur þarf að vera til að vera skaðlegur 

heilbrigðum hnjám en Escamilla telur þó að til þurfi meiri krafta en myndast í hnébeygju. 

Framhreyfing hnjáa í hnébeygjunni er tengd auknum skerkrafti í hnélið og er algeng 

ráðlegging að setja ekki hné fram fyrir tær við framkvæmd hennar. Fry, Smith og Schilling 

(2003) skoðuðu kraftvægi (torque) um hné og mjöðm með og án þess að hindra hreyfingu 

hné framyfir tær með tréplanka. Komust þeir að því að hnékraftar minnka ef komið er í veg 

fyrir framhreyfinguna, frá 150,1 N/m ± 50,8 í 117,3 N/m ± 34,2. Hinsvegar jukust kraftar 

um mjöðm frá 28,2 N/m ± 65,0 upp í 302,7 N/m ± 71,2. Þeirra niðurstaða varð því að 

minnkað álag á hné væri ekki nægilegt til að réttlæta aukið álag á mjöðm. 

 Samþjöppunarkraftur milli sköflungs og lærleggs hefur verið nefndur sem 

mikilvægur kraftur í að viðhalda stöðugleika í hné með því að vinna á móti fram-aftur 

hreyfingu í liðnum sem er tilkomin vegna skerkrafta sem verka á hnéliðinn. Þegar þreyta 

fer að gera vart við sig hjá einstaklingi þá eru vöðvarnir farnir að veikjast og þar af leiðandi 

minnkar samþjöppunarkrafturinn í liðnum sem gerir hann óstöðugri. Samþjöppunarkraftur 

er hvað mikilvægastur þegar mest beygja er í hné því þá er mesti skerkrafturinn að virka á 

hnéliðinn og þarf þá samþjöppunarkrafturinn að vera nógu mikill til að vinna á móti 

þessum skerkrafti til að forðast skaða (Escamilla o.fl., 1998). Í hnébeygjunni þá er það 

bæði öxulhleðslan og samstillti vöðvasamdrátturinn sem er að skapa samþjöppunarkraftinn 

í hnéliðnum (Wilk o.fl., 1996). Stór hluti samþjöppunarkraftsins er samstilltur 

vöðvasamdrátturinn sem verður í framan- og aftanlærisvöðvum sem eykur stöðugleikann í 

hnénu til muna. Staða bolsins skiptir gríðarlega miklu máli ef tekið er tillit til 

samþjöppunarkraftsins í hnénu. Þegar bolur er staðsettur fyrir aftan hné, t.d. eins og oft 

kemur fyrir í Smith-vélinni, þá er samþjöppunarkraftur í hné talsvert minni heldur en þegar 

bolur er staðsettur beint fyrir ofan hné sem hann er í hefðbundinni hnébeygju. 

 Þrátt fyrir að það sé alltaf verið að tala um mismunandi skerkrafta við mismunandi 

álag og liðferla í hnébeygjunni þá eru þessir skerkraftar vel fyrir neðan slitmörk á aftara 

krossbandi í hné (Andrews, Hay og Vaughan, 1983). Lærleggur fer að færast fram á 

sköflung þegar einstaklingur framkvæmir hnébeygju niður á við og við það eykst 

skerkrafturinn í hnénu. Það helst einnig í hendur hversu hratt einstaklingur fer niður í 

beygjunni og það hversu mikið skerkrafturinn eykst (Fry o.fl., 2003). 



6 

 Samþjöppunarkrafturinn sem myndast á milli hnéskeljar og lærleggs býr til þrýsting 

undir liðbrjóskinu á hnéskélinni og á snertifleti hnéskeljar á lærlegg (Escamilla, 2001). Of 

mikill samþjöppunarkraftur á þessu svæði eða síendurtekið álag með lítilli samþjöppun 

getur ollið niðurbroti á vef sem verður til þess valdandi að einstaklingur fari að þróa með 

sér hnévandamál eins og brjóskmeyru eða slitgigt. Þó er það ekki vitað hversu mikla krafta 

það þarf til þess að þetta niðurbrot komi fram. Það eru þrír mismunandi kraftar sem verka á 

hnéskelina á meðan hnébeygjan er framkvæmd og þeir eru; kraftur frá framanlærissin, 

hnéskeljarsin og svo samþjöppunarkrafturinn á milli hnéskeljar og lærleggs. Á meðan 

hnébeygju stendur þá virka allir þessir kraftar á hnéð en þeir aukast samhliða því sem 

beygja eykst í hné vegna aukins kraftvægis í framanlærissin og hnéskeljarsin. Þá er 

framanlærissinin að toga í hnéskelina að ofan á meðan hnéskeljarsinin er að toga í hana að 

neðan (Snyder-Macker og Lewek, 2005). 

Eftir því sem lyftingamenn æfa lengur og taka meiri þyngdir í hnébeygju má ætla 

að skilvirkni þeirra aukist ásamt því sem öryggi eykst. Er þetta vegna þess að þeir sem æfa 

lengur læra frekar tækni af öðrum lyftingamönnum sem hjálpar þeim að ná meiri þyngdum. 

Einnig æfa þeir hreyfinguna betur sem eykur árangur hennar (Shumway-Cook og 

Woollacott, 2005). Häkkinen, Komi, Alén og Kauhanen (1987) komust að því að virkni 

vöðva á vöðvarafriti eykst með þjálfun sem gefur til kynna að þeir ná að virkja fleiri 

hreyfieiningar í einu.  

Því betri vogararmar sem menn ná því meiri þyngdum geta þeir lyft. Wretenberg 

o.fl. (1996) mældu muninn á hnébeygjum með lága stöðu (stöng liggur á herðablaðshrygg) 

stangar og háa stöðu (stöng liggur beint neðan við sjöunda hálslið, ofan á efri sjalvöðva) 

stangar í fulla dýpt. Þeir komust að því að meira afl kemur frá mjöðminni og minna afl frá 

hnénu með lága stöðu stangar. Með háa stöðu stangar var álagið jafnara. Mun meiri 

vöðvamassi liggur yfir mjöðmina og liggja margir af stærstu vöðvum líkamans yfir hana, 

svo sem stærsti þjóvöðvinn (Wilson o.fl., 2005) sem framleiðir afl nokkuð hratt vegna 

einfjaðralögunar sinnar, og aftanlærisvöðvar, sem eru byggðir til að framkalla afl mjög 

snöggt vegna snældulögunar sinnar. Þeir eru réttivöðvar mjaðmar og hafa þeir sem byrja 

með stöngina neðar á bakinu hagstæðari vogararma til að lyfta meiri þyngdum. 

McLaughlin, Dillman og Lardner (1977) skoðuðu tækni vanra lyftingamanna í 

hnébeygjunni. Komust þeir að því að vanir lyftingamenn hafa uppréttari líkamsstöðu og 

hagstæðari líkamsbeitingu en þeir óvönu. Kraftlyftingamenn standa víðar og er það trú 

margra að þannig nýtist afl mjaðma betur. Rannsóknir með vöðvarafriti sem skoða muninn 

á breiðri og þröngri stöðu fóta hafa ekki fundið mun á vöðvavirkni framan- og 
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aftanlærisvöðva (Escamilla o.fl., 2001) en McCaw og Melrose (1999) sáu hins vegar að 

virkni í aðfærum (langi aðfærir var skoðaður) og stærsta þjóvöðva eykst með víðari stöðu 

en þeir skoðuðu vöðvavirkni við 75% og 140% af breidd axla og 60% og 75% af 

hámarksgetu. Þannig ná þeir sem standa víðar að framleiða enn meira afl frá mjöðmum og 

lyfta meiri þyngdum. 

 
Meiðslahætta í hnébeygju 

Hægt er að framkvæma hnébeygju sem styrktaræfingu á margvíslegan hátt og eru skiptar 

skoðanir um öryggi hennar. Klein (1961) ályktaði að hnébeygjur í hámarksbeygju hnéliðar, 

130-150°, gætu verið skaðlegar vegna óeðlilegrar teygju á liðböndum og skemmdum á 

innri hluta miðlægs liðþófa vegna snúnings á milli sköflungs og lærleggs sem veldur því að 

hann rifnar. Todd (1984) skoðaði sögulegt samhengi þessara rannsókna og minnist á að 

ráðleggingar Klein voru að nota þá dýpt sem kraftlyftingasambönd nota en að oft er 

ranglega vitnað í hann til að styðja hnébeygju sem að ekki er farið neðar en í 90° beygju 

hnéliðar. Í yfirlitsgrein sinni um lífaflfræði hnés í hnébeygju skoðar Escamilla (2001) 

margar rannsóknir sem gerðar voru á árunum 1949-2000 um þá krafta sem eru að verki 

eins og sker- og samþjöppunarkrafta, og notagildi æfingarinnar til styrkingar og 

endurhæfingar. Í greininni kemur fram að hnébeygja í keppnisdýpt fæli ekki í sér áhættu 

fyrir heilbrigð hné. Skerkraftur er sá kraftur sem myndast milli lærleggsbeins og sköflungs 

en honum er haldið í skefjun mestmegnis af krossböndum og virðist hnébeygjan reyna lítið 

á fremra krossbandið en aðallega á aftara krossbandið. Of mikill skerkraftur í hné getur 

verið skaðlegur fyrir krossböndin á meðan of mikill samþjöppunarkraftur getur verið 

skaðlegur fyrir liðþófa og brjósk í hnéliðnum. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að 

hnébeygja sem styrktaræfing skapar litla hættu fyrir heilbrigð hné sé ekki farið dýpra niður 

en svo að rass og neðsti hluti læris séu samhliða gólfi, því að möguleiki sé á því að skaða 

liðþófana og öll liðböndin í hnénu sé farið neðar. Auk þess hefur verið sýnt fram á að það 

sé lítill ávinningur í styrk á því að fara niður fyrir 90°. Það að pompa niður í neðstu stöðu í 

hnébeygju eykur skerkraft í hnélið sem og mikil framstaða hnjáa. Hann leggur áherslu á að 

ekki sé stöðugt verið að lyfta miklum þyngdum heldur séu menn að breyta þyngdum, 

endurtekningum og ákefð yfir langan tíma. Hnébeygjan stefnir stöðugleika hnés ekki í 

hættu og eykur ef eitthvað er stöðugleikann ef hún er framkvæmd rétt.  

 Kulund, Dewey, Brubaker og Roberts (1978) birtu grein um meiðsl tengdum 

ólympískum lyftingum og gerðu úttekt á meiðslum í gengum ferilinn hjá 80 

lyftingamönnum. Þar voru 25 meiðsli eftir djúpar hnébeygjur og voru flest þeirra 
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minniháttar. Einn af áhættuþáttunum var yfirlið vegna súrefnisskorts og ættu menn því að 

varast að ofanda fyrir lyftu eða að halda niðrí sér andanum lengi. 

 Gallo o.fl. (2004) birtu grein um samsettan beygju-gliðnunar áverka (e.flexion-

distraction) tveggja skjólstæðinga eftir misheppnaða hnébeygju í Smith-vél. Þessi áverki er 

algengastur við árekstur bifreiða þegar einungis er notað mittisöryggisbelti. Á Smith-vél er 

öryggisstoppari sem á að koma í veg fyrir að stöngin með lóðunum klemmi viðkomandi 

við gólfið, og svo eru krókar á stönginni sem hægt er að húkka föstum og festa þannig 

stöngina ef menn ná ekki að klára lyftu. Algengt er að ef menn sem æfa hnébeygju einir 

noti Smith-vélina vegna þeirra öryggisatriða (stoppari, krókar) sem á henni eru eins og 

raunin var með þessa tvo ungu menn. Það var hins vegar reynsluleysi sem olli þeirra 

slysum, þ.e. þeir stilltu ekki öryggisstopparana af fyrir æfingu og náðu ekki að nýta sér 

öryggislæsinguna og því fór sem fór. Báðir hlutu taugaskaða (í verra tilfellinu var það 

taugatagls heilkenni (e. cauda equina syndrome) og tekið var fram sérstaklega í greininni 

að báðir notuðu lyftingabelti (sem er af mörgum talið öryggistæki gagnvart meiðslum í 

baki) og virðist það ekki veita vörn gegn meiðslum í svona slysi. 

 Lander, Simonton og Giacobbe (1990) gerðu rannsókn á áhrifum lyftingabeltis í 

hnébeygju. Þeir fengu sex sjálfboðaliða (fullorðna karlmenn) sem voru að æfa af mikilli 

ákefð og voru að lyfta á bilinu 1,50-2,38 sinnum eigin líkamsþyngd. Þeir voru mældir með 

lyftingabelti af tveimur gerðum; keppnisbelti 11 mm að þykkt (þrefallt leður), 10 cm að 

breidd, og „viðvaningabelti“ 7 mm að þykkt (einfalt leður), 10 cm breiðast yfir miðjuna og 

svo án beltis. Þeir lyftu svo 70%, 80% og 90% af hámarksþyngd með 3-10 mínútna hvíld, 

alls 27 lyftur. Þeir voru með vöðvarita á réttivöðvum hryggjar, kviðvöðvum að 

framanverðu og á hliðarkviðvöðva sem og slöngu eða legg sem settur var upp í endagörn 

til að mæla þrýsting í kviðarholinu. Þeir stóðu síðan á kraftplötu á meðan þeir 

framkvæmdu lyfturnar og var allt tekið upp á myndbandsupptökuvél og allar upplýsingar 

settar inn í reiknilíkan. Munurinn var mestur við 90% af hámarksþyngd og því var fjallað 

mest um þá þyngd í þessari grein. Þegar beltin voru notuð var bæði hæstur hámarks-

kviðarholsþrýstingur og mestur meðal-kviðarholsþrýstingur (viðvaningsbelti 29,2 kPa; 

keppnisbelti 29,1 kPa; án beltis 26,8 kPa). Heildað vöðvarafrit í vöðvum og aðlagað 

meðaltal samþjöppunarkrafts í mjóbaki og vöðvakrafts bakvöðva, fylgdu svipuðu mynstri 

nema bara með öfugum formerkjum, þar sem þau gildi voru hæst þegar ekkert belti var 

notað. Meðalorka vöðvarafrits (réttivöðva hryggjar)/(L5/S1) þegar keppnisbelti var notað 

var lægst (18,1%), þar næst þegar viðvaningsbelti var notað (20,1%) og hæst án beltis 

(22,3%). Þessar niðurstöður gefa það til kynna að lyftingabelti geti veitt bolnum stuðning 
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með því að skapa aukin þrýsting í kviðarholi. Starfsemi bolvöðva var aukin án beltis. 

Meðalorka vöðvarafrits fyrir kviðvöðva að framanverðu var 8,3-23,5%, hliðarkviðvöðva 

13,4-44,2% og réttivöðva hryggjar 11,6-22,9%. Greinarhöfundar ræddu það hvernig best 

væri að nota beltin, þ.e. hversu oft og við hvaða aðstæður. Töldu þeir að öruggast væri að 

nota þau við lyftur með yfir 80% af hámarksþyngd og ef viðkomandi væri með einhverja 

sögu um mjóbaksverki. Eins fannst þeim það mikilvægt að einstaklingar yrðu ekki það 

háðir beltum að styrkur þeirra í bolvöðvum yrði hlutfallslega minni miðað við aðra vöðva 

sem koma til við lyftuna. Af þessum tveimur gerðum belta sem notuð voru þá kom 

keppnisbeltið best út. Svo er það kviðarholsþrýstingurinn sem getur haft áhrif á blóðflæði 

til hjartans, þess vegna er mikilvægt að taka af sér beltin inná milli setta. 

 

Vöðvarafrit 
Samdráttur í vöðva verður þegar hreyfitaug flytur boðspennu að tauga-vöðvamótum og 

virkjar þannig samdráttarkerfi vöðvans. Það losnar kalsíum úr vöðvafrymisnetinu í 

vöðvanum sem hluti af samdráttarferlinu en því veldur boðspennan í vöðvafrumunni. 

Vöðvarafrit (e.electromyographic) endurspeglar boðspennur í vöðva (summa af boðspennu 

í öllum hreyfieiningum), þ.e. örvuninni sem að vöðvinn fær frá hreyfitaugum. Þessa 

rafskautun er hægt að mæla með vöðvarafriti sem staðsett er á húð yfir vöðvanum eða inn í 

vöðvanum sjálfum og er það þá gert með nálum. Þessar tvær aðferðir hafa bæði sína kosti 

og galla. Yfirborðsrafskaut hafa þann galla að þau nema oft boð frá öðrum vöðvum en 

ætlunin er ásamt vöðvanum sem þau liggja yfir. Nálar hafa það fram yfir rafskautin að þær 

verða ekki fyrir truflunum frá öðrum vöðvum og geta einnig verið notaðar til að mæla 

virkni í vöðvum sem ekki liggja á yfirborði líkamans á meðan rafskautin geta bara verið 

notuð á yfirborðsvöðva (Isear o.fl., 1997). Nálar mæla hins vegar mjög afmarkað svæði af 

vöðvanum og þá einungis nokkrar hreyfieiningar og ef til vill bara eina tegund af 

vöðvaþráðum. Á meðan ná yfirborðsrafskautin mælingu á mun breiðara svæði á vöðvanum 

og nema boð frá fleiri hreyfieiningum og vöðvatýpum sem er mun meira lýsandi fyrir því 

hvernig vöðvinn vinnur undir mismunandi álagi. Rafskautin eru auðveldari og ódýrari í 

notkun en það þarf að raka og hreinsa svæði sem á að mæla til að minnka truflanir. 

Nálarnar eru dýrar og erfiðar í notkun þar sem fara verður varlega hvar þeim er stungið til 

að forðast að lenda á taug og eiga í hættu á að skaða viðföngin. 

 Það eru fáar rannsóknir sem gerðar hafa verið á marktækni vöðvarafritsmælinga í 

starfrænum hreyfingum. Goodwin, Koorts, Mack, Mai, Morrisey og Hooper (1998) gerðu 

rannsókn á áreiðanleika yfirborðsvöðvarafrit í uppstökki hjá konum. Í þeirra rannsókn 
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mældu þeir vöðvarafritsvirkni í beina lærvöðva, miðlægum víðfaðmavöðva, tvíhöfðavöðva 

læris og kálfavöðva í uppstökki tvisvar sinnum með tveggja vikna hvíldartíma. Þeir merktu 

með penna yfir staðina í gegnum göt á skapalóni úr gipsi sem þeir lögðu yfir fótinn. 

Tveimur vikum seinna þegar seinni mæling var gerð voru merkin horfin. Þeir notuðu 

einnota silfur/silfurklóríð rafskaut (2,5x3,5cm í ummáli) með kremi til að auka leiðni sem 

voru tengdar við sendi (550g) sem festur var í belti.  Þeir lögðu mikið í að reyna að minnka 

mótstöðu húðar undir rafskautunum í fyrstu mælingu (þvegið með alkóhól, og pússað niður 

með fínum sandpappír). Reyndar svo mikið að ofnæmisviðbrögð og bjúgur myndaðist 

undan svo að þeir gengu ekki eins langt í seinni mælingunni svo það gæti hafa haft áhrif á 

áreiðanleika mælingarinnar. Sami rannsóknaraðili límdi rafskautin á alla þátttakendur til að 

auka áreiðanleika. Niðurstöður þeirra sýndu fram á að það skipti máli hvaða vöðvar eru 

rannsakaðir. Þeir vöðvar sem sem komu best út í þessari marktektar mælingu voru beini 

lærvöðvi og miðlægur víðfaðmavöðvi, með heildað vöðvarafrit sem sýndi góðan 

áreiðanleika (ICC=0,78) og lítinn til meðalgóðan áreiðanleika (ICC=0,57). Hinir 

vöðvarnir, þ.e. tvíhöfðavöðvi læris og kálfavöðvi fengu aðeins lítinn áreiðanleika 

(ICC=0,05 og ICC=0,31). 

 Mathur og félagar (2005) gerðu rannsókn á áreiðanleika vöðvarafrits í stöðugum 

samdrætti framanlærisvöðva . Þeir skoðuðu áreiðanleika endurtekinna mælinga á 

meðaltíðni og heildarútslag í tveimur mælingum með viku millibili á beina lærvöðva, 

miðlæga víðfaðmavöðva og hliðlæga víðfaðmavöðva í stöðugum 80% 

jafnlengdarsamdrætti og í 20% af hámarki í sjálfráðum vöðvasamdrætti sem haldið var eins 

lengi og hægt var. Það var meðal góður til góður áreiðanleiki í öllum vöðvum í báðum 

tegundum samdráttar (ICC=0,59-0,88 og ICC=0,58-0,99). 

 Kollmizer, Ebenbichler og Kopf (1999) gerðu rannsókn á áreiðanleika vöðvarafrits 

í endurmælingu með langtíma, miðlungs- og skammtímahvíld milli mælinga. Viðföng 

þeirra framkvæmdu jafnlengdarsamdráttarpróf í hnéréttu, og áreiðanleiki var metinn á 

endurmælingu á hámarki í sjálfráðum vöðvasamdrætti þar sem unnið var með 50% af 

hámarksvöðvasamdrætti með eins og fyrr segir, mislöngum hvíldartíma á milli mælinga 

(3mín, 90mín, 6 vikur). Þeir komust að því að stuttur hvíldartími kom best út, sem og að 

50% af hámarki mælinga af hámarksvöðvasamdrætti kom betur út í endurmælingu en 

100%. Mældir voru beini lærvöðvi, miðlægur víðfaðmavöðvi og hliðlægur víðfaðmavöðvi 

og kom beini lærvöðvi best út í mælingu. Meðaltíðni sem mælikvarði fyrir þreytu í vöðva 

var aðeins áreiðanlegur í beina lærvöðva. 
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Þreyta  
Þreyta í vöðva hefur verið skilgreind sem skerðing á hæfni vöðvans til að framkalla afl 

(Stephens og Taylor, 1972). Hægt er að skipta þreytu í tvo flokka: miðlæga og útlæga 

þreytu. Miðlæg þreyta er fækkun á boðum frá hreyfitaugum en útlæg þreyta þegar vöðvinn 

sjálfur er ófær um að mynda jafnmikið afl. Kent-Braun (1999) skoðaði hve mikið þreyta í 

hámarks viljastýrðum jafnlengdarsamdrætti má rekja til miðlægrar þreytu. Viðföng voru 

mæld fyrir og eftir 4 mín hámarkssamdrátt. Til að meta miðlæga þreytu var notast við 

heildað vöðvarafrit og mælingar á krafti hámarkssamdráttar samanborið við fyrri mælingu 

og við kraft samdráttar við raförvun. Til að meta útlæga þreytu var notast við greiningu á 

afurðum efnaskipta, svo sem sýrustigs. Niðurstaðan var að um 20% af minnkun afls í 

vöðva skýrist af miðlægri þreytu við slíkar aðstæður. Lítið er vitað hvernig miðlæg þreyta 

hefur áhrif á starfrænar hreyfingar við æfingaaðstæður. 

 Á tíðnirófi vöðvarafrits má lesa miðtíðni og meðaltíðni samdráttar í 

hreyfieiningum vöðvans. Hægari hreyfieiningar hafa lægri meðaltíðni en þær hraðari hafa 

hærri meðaltíðni. Þegar hraðari hreyfieiningar hætta að virkjast lækka miðtíðni og 

meðaltíðni að sama skapi. Þetta kom fram í rannsókn Warren, Hermann, Ingalls, Masselli 

og Armstrong (2000). Þar voru skoðaðar breytingar á miðtíðni í seinni umferð af hámarks 

samdrætti í lengingu með viku millibili. Komu engar breytingar fram á ferningsmeðaltali 

(RMS) en miðtíðni lækkaði um 30%. Í rottuvöðva sem gerði sömu vinnu nema með 

raförvun varð ekki slík lækkun á miðtíðni. Miðtíðni getur því verið mælikvarði á hve mikið 

miðtaugakerfið virkjar vöðvann nema taugaboð hætti að framkalla boðspennu í 

vöðvafrumunum sjálfum. Miðtíðni hefur einnig verið tengt við breytingar á leiðnihraða í 

vöðva. Merletti, Sabbahi og De Luca (1984) skoðuðu breytingar á miðtíðni í vöðva sem 

hafði verið kældur niður á yfirborði. Komu fram breytingar á miðtíðni sem samsvöruðu 

kælingunni. Þar sem kæling minnkar leiðnihraða í vöðva var hægt að útskýra þessa 

breytingu með tilliti til þess. Zwarts, Van Weerden og Haenen (1987) skoðuðu samband 

leiðnihraða og breytinga á miðtíðni frekar. Þeir þreyttu viðföng sín og sáu breytingar á 

miðtíðni samhliða breytingum á leiðnihraða vöðva. Eftir hvíld sáust aftur upprunaleg gildi 

á báðum. Eftir hvíld við blóðþurrð í vöðva, sem hindrar að leiðnihraði vöðvans jafni sig, 

hafði miðtíðni engu að síður komist nær sínu upprunalega gildi. Þeir drógu því þá ályktun 

að breytingar á miðtíðni er ekki eingöngu hægt að skýra með leiðnihraða í vöðva. Masuda, 

Masuda, Sarloyama, Inaki og Katsuta (1999) skoðuðu þetta nánar með því að bera saman 

leiðnihraða og miðtíðni í vöðva í jafnlengdarsamdrætti og hreyfisamdrætti. Komust þeir að 

því að við jafnlengdarsamdrátt varð 7% meiri lækkun á miðtíðni sem samsvaraði lækkun á 
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leiðsluhraða vöðvans en í hreyfisamdrættinum varð engu að síður lækkun á miðtíðni þrátt 

fyrir að leiðsluhraði breyttist ekki. Þeirra niðurstöður voru að fleiri þættir en leiðsluhraði 

vöðvans koma við sögu. 

 Ferningsmeðaltal (RMS) er fengið með því að setja öll vöðvarafritsgildin (í 

Voltum) í annað veldi og taka svo kvarðatrót af öllum gildum. Þannig verða öll gildin 

jákvæð en vöðvarafrit sveiflast annars milli plús og mínus gilda. Hækkun á 

ferningsmeðaltali gefur til kynna að vöðvinn er oftar að taka stærri sveiflur í rafvirkni en 

áður. Seidel, Beyer og Brauer (1987) skoðuðu vöðvarafritssvar réttivöðva hryggjar við 

þreytu eftir misþunga samdrætti. Komust þeir að því að ferningsmeðaltal vöðva lækkaði 

við álag undir 40% af hámarksálagi en hækkaði við álag yfir 40% af hámarksálagi. Þar sem 

40% af hámarksálagi þarf til að virkja hröðu súrefnisóháðu vöðvaþræðina, virðist sem 

þreyta í hægum súrefnisháðum vöðvaþráðum og hröðum súrefnisháðum vöðvaþráðum 

valdi minnkun á vöðvarafritssvari en þreyta í hröðum súrefnisóháðum þráðum veldur 

stækkun á vöðvarafriti. Það gefur til kynna að í rannsókn sem skoðar þreytu við 80% af 

hámarksgetu að ferningsmeðaltal vöðvarafritsmælinga muni stækka þegar vart verður við 

þreytu og að sú þreyta gæti endurspeglað kraftminnkun í hröðum súrefnisóháðum þráðum. 

Hrafnhildur Eva Stephensen (2008) mældi vöðvarafritssvar í beina lærvöðva, 

hliðlæga víðfeðmingsvöðva og miðlæga víðfeðmingsvöðva hjá heilbrigðum einstaklingi í 

nokkrar lotur af 10 endurtekningum. Viðföng framkvæmdu hnéréttu í KinKom tæki með 

350 N mótstöðu. Reyndist alltaf vera hækkun á heildarútslagi í öllum vöðvum en þó aðeins 

marktækur munur hjá hliðlæga víðfeðmingsvöðva. Ályktaði hún að slíkt væri merki um 

útlæga þreytu þar sem taugakerfið væri að senda fleiri boð og virkja fleiri hreyfieiningar 

vegna þess að sjálfur vöðvinn væri þreyttur. Það sama kom í ljós við athugun á 

ferningsmeðaltali, hækkun með vaxandi fjölda endurtekninga. Hún sá einnig merki um 

miðlæga þreytu í mælingum á meðaltíðni hjá beina lærvöðva. Þegar heili fækkar 

boðspennum til að virkja vöðva minna lækkar meðaltíðni sendra boða. Á sama tíma og 

tíðniboð lækkaði til beina lærvöðva hækkaði hún til miðlæga og hliðlæga víðfaðmavöðva. 

Virðist þá sem heilinn reynir að stýra álaginu þannig að spara beina lærvöðva en leggja 

meira á víðfaðmavöðvana. 

Rittweger, Mutschelknauss og Felsenberg (2003) fundu hinsvegar út að þegar vöðvi 

var orðinn þreyttur þá minnkaði vöðvarafritssvarið, bæði tíðni og útslag. Viðföng voru 

þreytt með hnébeygjum, annaðhvort með eða án þess að vera á titringsborði og tók viðföng 

án titringsborðs að meðaltali 515 s að þreytast og þeir töldu þetta vera merki um þreytu í 

miðtaugakerfi og að færri hreyfieiningar væru nú virkjaðar. Þar sem það tók viðföng þeirra 
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um 8 mín að þreytast að meðaltali er sennilegt að um álag undir 40% er að ræða sem skýrir 

hvers vegna þeirra vöðvarafritssvar minnkaði. Pinniger, Steele og Groeller (2000) mældu 

rafvirkni í spretthlaupi og fundu út að eftir að vöðvi þreytist þá lengist heildartíminn sem 

hann er virkur í ferlinum, þeir röktu það til þess að hann þyrfti lengri tíma til að framleiða 

svipað afl heldur en óþreyttur vöðvi. 

Yeung, Au og Chow (1999) sýndu að tíminn frá því að rafvirkni byrjar í vöðva og 

þangað til vöðvinn framleiðir afl lengist við þreytu. Þeir mældu virkni í 

framanlærisvöðvum. Viðföng þeirra framkvæmdu hámarks jafnlengdarsamdrátt þegar 

ljósmerki kviknaði og héldu samdrætti meðan ljósið logaði. Fyrstu og seinustu 3 voru með 

tilviljandakenndum biðtíma milli ljósmerkja en 30 miðjumerkin voru 5 s á og 5 s af. Þeir 

mældu tímann frá því að ljósmerki kviknaði þangað til vöðvinn framleiddi afl og skiptu 

honum í viðbragðstíma og rafaflstöf, þ.e. tíminn frá því rafvirkni vöðva byrjaði og þangað 

til vöðvinn framleiddi afl. Það var rafaflstöfin sem lengdist með þeim afleiðingum að 

lengri tíma tók að framleiða afl en auk þess framleiddi vöðvinn 15% minna afl í seinustu 3 

mælingunum. 

Ng, Richardson og Jull (1997) báru saman vöðvarafritssvar tveggja mismunandi 

réttivöðva hryggjar við jafnlengdarsamdrátt í bakréttu. Komust þeir að því að lesa mátti 

aukna þreytu út frá tíðni í vöðvarafriti. Einnig stækkaði heildarútslagið metið með 

ferningsmeðaltali (RMS) eftir því sem vöðvar þreyttust og var það í samræmi við 

niðurstöður Seidel o.fl. (1987) og töldu Ng o.fl. (1997) það vera vegna þess að fleiri 

hreyfieiningar voru virkjaðar í einu þegar vöðvinn fór að þreytast. Ng o.fl. (1997) tala 

einnig um að hækkun á miðtíðni sé almennt talið vöðvarafritsmælikvarði á þreytu vöðvans 

en miðtíðni vöðva lækkaði við þreytu í þeirra rannsókn. Eins og áður kom fram segir 

Hrafnhildur Eva Stephensen (2008) að lækkuð meðaltíðni sé mælikvarði um miðlæga 

þreytu. 

Nummela, Rusko og Mero (1994) skoðuðu áhrif þreytu í 400 m spretti á 

vöðvarafriti. Þeir skoðuðu meðalgildi vöðvarafrits í voltum hjá beina lærvöðva, hliðlæga 

víðfaðmsvöðva, kálfavöðva og tvíhöfðavöðva læris í byrjun og enda 400 m spretts. 

Meðalgildi vöðvarafrits hækkaði marktækt við þreytu hjá beina lærvöðva en ekki hjá 

hinum vöðvunum í bremsufasa hlaupsins. Samanburður kálfavöðva og tvíhöfðavöðva læris 

í hámarks 20 m spretti (óþreytt ástand) og í lok 400 m spretts (þreytt ástand) sýndu meiri 

virkni í þessum vöðvum í 20 m sprettinum. 

Skoðað hefur verið hvernig liðferlar breytast við þreytu í réttstöðu með lága 

prósentu af hámarksþyngd. Dieën, Burg, Raaijmakers og Toussaint (1998) sýndu að þreytt 
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viðföng notuðu minni beygju í hnjám og mjöðmum en meiri beygju í mjóbaki. Í 

rannsókninni lyftu viðföngin lyftingastöng frá gólfi og upp í upprétta stöðu en þurftu ekki 

að láta stöngina niður. Stærð hreyfingar var því stöðluð en ekki út frá ákveðnum 

liðamótum og höfðu viðföng því meira frelsi til að breyta tækninni eftir því sem þau urðu 

þreyttari. Ekki virðist hafa verið skoðað hvernig liðferlar í hnébeygju breytast við þreytu 

við svona mikla þyngd. 

Hnébeygja er algeng styrktaræfing í þjálfun. Hún er ýmist framkvæmd með 

lyftingastöng eða einhverskonar æfingatæki. Umdeilt er hve stóra hreyfingu beri að 

framkvæma í hnébeygju. Hnébeygja, þar sem efri, fremri, mjaðmakambur fer rétt niður 

fyrir hnéskel, virðist henta best til þjálfunar vegna notkunar á miklum vöðvamassa og er 

hún um leið öruggari fyrir heilbrigða heldur en hnébeygja í mestu dýpt. Skoðaðir hafa 

verið kraftar sem verka á liði í hnébeygju. Í hnélið er samþjöppunarkraftur talinn veita 

vernd gegn skerkrafti sem myndast í hnébeygju en einnig myndast ekki nægilega miklir 

skerkraftar til að skaða liðbönd hnés nema farið sé í mestu dýpt. Kraftar í mjöðm verða 

fyrir áhrifum af framkvæmd hnébeygjunnar, þannig aukast þeir eftir því sem lyftingarstöng 

er höfð neðar á baki og aukast eftir því sem minni framfærsla verður á hné. Þreyta kallast 

það þegar vöðvar framleiða minna afl til að framkvæma lyftu. Breytingar verða á 

vöðvarafritssvari við þreytu en óljóst er þó hvað þessar breytingar eru nákvæmlega að 

segja til um það hvað er að gerast í líkamanum við þreytu. Vöðvarafrit er þó hægt að nota 

til að sjá hvaða vöðvar sýna merki um þreytu og hvar það er munur á einstaklingum hvað 

þetta varðar. Einnig verða breytingar á liðferlum við þreytu. Ekki hefur verið skoðað 

hvernig vöðvarafritssvar breytist við hnébeygjur með svona mikla þyngd né heldur hvaða 

breytingar verða á liðferlum hnébeygjunnar við þreytu. 
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Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða áhrif þreyta hefur á vöðvavinnu og hreyfiferla 

í hnébeygju og bera saman mismunandi hópa. Það er gert með því að athuga breytingu á 

vöðvavirkni við þreytu í 10 mismunandi vöðvum sem framkvæma hnébeygju, ásamt þeim 

breytingum sem verða á liðferlum við aukna þreytu. Með nákvæmri samhæfingu 

vöðvarafrits og myndbandsupptöku tryggjum við áreiðanleika og réttmæti. Með því getum 

við séð hver vöðvavinnan er á mismunandi stöðum í hreyfiferlinum. Við berum saman 

hópa sem eru misjafnlega mikið æfðir í að framkvæma hreyfinguna. Við ætlum að meta 

áhrif vöðvaþreytu á framkvæmd hnébeygju og athuga hvort slík áhrif séu meiri fyrir óvana 

heldur en vana. Auk þess að athuga hvort það séu almennt sömu vöðvar sem þreytast fyrst 

hjá mismunandi hópi fólks og innan hópa til að setja fram tillögur að þjálfun til að bæta 

árangur í hnébeygju. 
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Aðferðir 

Þátttakendur 
Óskað var eftir sjálfboðaliðum til að taka þátt í rannsókninni með auglýsingum á 

líkamsræktarstöðvum og tölvupósti til nemenda við Háskóla Íslands (sjá viðauka C). 

Óskað var eftir 10-15 þátttakendum á aldrinum 20-35 ára úr eftirfarandi þrem hópum: 1) í 

hóp 1 voru óvanir einstaklingar, þ.e. höfðu aldrei æft hnébeygju; 2) í hóp 2 voru nokkuð 

vanir einstaklingar og lyftu frá 1,25-1,7x líkamsþyngd í hnébeygju; og 3) í hóp 3 voru 

vanir einstaklingar og urðu að geta lyft yfir 1,7x líkamsþyngd sína í hnébeygju. 

Niðurröðun í hópa fór fram eftir mælingarnar og var þá tekið mið af því hvernig 

þátttakendurnir stóðu sig. Þátttakendurnir máttu ekki hafa fatlanir eða sjúkdóma sem gátu 

haft áhrif á getuna til að framkvæma hnébeygju, t.d. hjarta- eða lungnasjúkdóma og 

krossbandaslit. Ekki var um neinar greiðslur að ræða til þátttakenda. Þessi rannsókn var 

samþykkt af Vísindasiðanefnd og tilkynnt til Persónuverndar. 

 

Búnaður 
Í rannsókninni var notaður staðlaður útbúnaður fyrir styrktarþjálfun, sem samanstóð af 

1,25 kg, 10 kg, 15 kg og 20 kg lóðum, 20 kg lyftingastöng, tveimur 2,5 kg lásum og 

hnébeygjustandi. Tæknibúnaðurinn samanstóð af tveimur myndavélum, þar af einni 

háhraðamyndavél (Basler vision technologies) og einni myndbandsupptökuvél (Sony 

handycam), ljóskösturum, tveimur PC-tölvum (Windows XP) og Kine-Pro® vöðvarafrita- 

og hugbúnaði. Myndavélarnar voru tengdar sitthvorri borðtölvunni. Sony-Handycam 

myndbandsupptökuvélin var samræmd við Kine-pro® tækni- og hugbúnaðinn þannig að 

hún var tímastillt við vöðvarafritsboðin. Basler háhraðavélin var ræst með útvarpsmerki frá 

vöðvarafritanum svo að hún hóf upptöku þegar skráning vöðvarafrits hófst, þó með örlítilli 

töf. Þannig var hægt að fylgjast með í tölvunni hvað var í gangi í viðkomandi vöðva á 

ákveðnu augnabliki. 

 

Framkvæmd 
Mælingar fóru fram í janúar-febrúar 2009 í Rannsóknarstofu í hreyfivísindum við HÍ í 

Stapa við Hringbraut í Reykjavík. Rannsóknin fór þannig fram að þátttakendur voru berir 

að ofan, skó- og sokkalausir og í stuttbuxum. Byrjað var á að mæla hæð og þyngd 

þátttakenda og þar á eftir voru þeir beðnir að skrifa undir upplýst samþykki (sjá viðauka 

D).  
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 Næst var merkingum með hvítum fíllt-töppum komið fyrir á húð yfir skilgreindum 

stöðum hægra megin á líkamanum: 10. rifbeini, mjaðmakamb, stóru lærhnútu, hliðlægan 

hnjákoll, hliðlægan ökkla og grunnlið litlu táar. Þráðlaus skráningarskaut sem nema 

rafvirkni í vöðvum voru sett á vöðvana á meðan mælingar voru framkvæmdar. 

Skráningarskaut vöðvarafritans voru sett á vöðvaboli eftirfarandi vöðva: 

• Hægri beini lærvöðvi (m. Rectus femoris) 

• Hægri aðfærar (mm. Adductores) 

• Hægri mið-þjóvöðvi (m. Gluteus medius) 

• Hægri kálfavöðvi (m. Gastrocnemius) 

• Vinstri skálægir kviðvöðvar (m. Obliquus externus abdominis) 

• Vinstri stærsti þjóvöðvi (m. Gluteus maximus) 

• Vinstri hálfsinavöðvi (m. Semitendinosus) 

• Vinstri miðlægur víðfaðmavöðvi (m. Vastus medialis) 

• Vinstri hliðlægur víðfaðmavöðvi (m. Vastus lateralis) 

• Vinstri réttivöðvi hryggjar (mm. Erector spinae) 

 

 Þátttakendur voru rakaðir á þeim stöðum þar sem líma átti skráningarskautin á til 

að tryggja góða leiðni rafboða og örugga festu skautanna. Krem var sett á sjálflímandi 

leppa sem skráningarskautin voru fest á til þess að auka leiðni rafboða. Fótleggir voru 

einnig vafðir með teygjanlegu bindi yfir skráningarskautin og svo fest með íþróttarteipi til 

að þau dyttu ekki af í mælingunni. Staðsetning skautanna var samkvæmt SENIAM kerfinu 

(www.seniam.org). Línan á milli + og – skauts á hverri einingu var höfð samsíða legu 

vöðvaþráðanna í hverjum vöðva þar sem + skautið vísaði upp á við. 

 Þátttakendur hituð sig upp samkvæmt eftirfarandi staðli. Fyrir þá sem voru nokkuð 

vanir og mjög vanir var áætluð hámarksþyngd út frá því sem þeir höfðu áður tekið í 

hnébeygjunni á æfingu eða í keppni. Fyrir óvana var hámarksþyngd áætluð vera 0,75 x 

líkamsþyngd. Fylgst var náið með líkamsbeitingu og svipbrigðum þátttakenda. 

1. 20 kg (tóm stöng)x10 

2. 40% af hámarksþyngd x10 

3. 60% af hámarksþyngd x5 

4. 80% af hámarksþyngd x1 

5. 90% af hámarksþyngd x1 
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Síðan voru gefnar 1-4 tilraunir til að finna út það sem þátttakendur töldu að væri þeirra 

hámarksþyngd miðað við dagsform. 

Dýpt hnébeygjunnar var miðuð við keppnisreglur Kraft (Kraftlyftingasamband 

Íslands), sem er aðili að ÍSÍ og IPA-international Powerlifting federation. Þátttakandi 

verður að beygja hnén og lækka líkamann þar til efri, fremri, mjaðmarkambur fer niður 

fyrir efsta hluta á hné. Þátttakendum var frjálst að velja sér stöðu og aðferð að öðru leyti. 

Óvanir fengu leiðbeiningar um að halda góðri stöðu á baki, passa að hné féllu ekki inn á 

við og að halda þunga á hælum í gegnum hreyfinguna áður en mæling hófst. Upphitunin 

var notuð til að kenna óvana hópnum tæknina. Einn þátttakandi var mældur í einu. 

Tilraunin hófst þegar hné fóru úr læstri stöðu. Mæling var stöðvuð ef viðkomandi reyndi 

að lyfta sér tvisvar upp úr dýpstu stöðu án árangurs og einnig var tilraun stöðvuð ef 

þátttakandi fór að síga niður á við eftir að uppleið hófst. 

Síðasta tilraun við hámarksþyngd sem var mæld var notuð til að tákna hámarksgetu 

vöðva á vöðvarafriti. Mæling á áhrifum vöðvaþreytu var gerð eftir 4 mín hvíld, en sá tími 

átti að tryggja að vöðvar hefðu jafnað sig nægilega vel. Notast var við 80% af 

hámarksþyngd þar sem fyrsta beygja var túlkuð sem „óþreytt ástand vöðva“ og seinasta 

kláraða endurtekningin var túlkuð sem „þreytt ástand vöðva“. Hnébeygjan var endurtekin 

þangað til þátttakendum tókst ekki að klára heila lyftu eða töldu að sinni hámarksþreytu 

hefði verið náð. Öryggisfulltrúar sáu um að grípa inní og aðstoða við að skila lóðum eftir 

að þátttakendum hafði mistekist að klára lyftuna. 

Þátttakendur voru myndaðir með 2 myndbandsupptökuvélum á meðan hnébeygja 

fór fram. Að framan var notuð háhraða myndbandsupptökuvél og hægra megin við 

þátttakendur var myndbandsupptökuvél. Merkt var með límbandi á gólfi til viðmiðunar í 

myndatökunni. Til að geta metið hvort breytingar verði á liðferlum við þreytu notuðum við 

tvær aðferðir. Annars vegar mælingar á hraða lyftu og mæling á hve langa vegalengd lóð 

ferðast í lyftu. Þannig var einnig hægt að reikna út hve mikið afl viðföng framleiddu. Hins 

vegar voru einnig valin nokkur atriði sem auðvelt er að meta á myndbandsupptöku og 

höfundar töldu nokkuð líklegt að myndi sjást. Hvert atriði taldist jafngilt og talið hve mörg 

atriði viðföng sýndu í hverri lyftu sinni. Athugað var svo hvort fjölgun eða fækkun varð á 

þessum frávikum liðferils. Þessi atriði voru: 

• Lyftingarstöng hallar til hliðar 

• Fram/aftur færsla á stöng 

• Kið-staða í hné 
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• Njóra-staða í hné 

• Aukin hröðun í neðsta hluta hreyfingar 

• Snúningur á mjóbaki 

• Hælar lyftast frá gólfi 

• Beygja á mjóbaki 

• Hægari rétta í mjöðm heldur en hné 

 
Mynd 1: Uppstilling mælinga 

 
Eftir síðustu mælingu voru öll skráningarskaut tekin af þátttakendum og þeim stillt 

upp í hæfilegri fjarlægð frá heimastöð svo að upphleðsla gagna í borðtölvu gæti farið fram 

áfallalaust. Þátttakendum var boðið að nýta sér sturtuaðstöðu á staðnum annars var þeim 

frítt að klæða sig og fara eftir það. Enn hefur enginn þátttakandi tilkynnt meiðsl eftir 

þátttöku. 

 

Gagnavinnsla vöðvarafrits: 
Frumgagnavinnsla var gerð í Exel þar sem notaðar voru 3 lyftur, þ.e. hámarksþyngd ásamt 

fyrstu og síðustu endurtekningunni þar sem lyft var 80% af hámarksþyngd eins oft og hægt 

var. Fundið var út á myndbandi hvar hreyfing byrjaði og endaði, þá var sá bútur klipptur út 

úr Kine-pro® og afritaður yfir í Exelskjal. Í sama skjal voru skráðar fjórar tímatökur í 

millisekúndum þ.e.a.s ;1) byrjun hreyfingar niður, 2) þegar dýpstu stöðu var náð, 3) byrjun 

á hreyfingu uppá við, 4) upprétt staða að hnébeygju lokinni. Þeir tímar voru notaðir til að 

einangra þá hluta vöðvarafrits sem táknar vöðvavinnu í styttingu eða lengingu og til að 

áætla það afl sem viðföng framleiddu. Það skjal var svo fært inn í Matlab-reikniforrit sem 

reiknaði út; meðaltíðni, meðalafltíðni, stærsta ferningsmeðaltal (e. root mean square) á 32 
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ms og heildarorku í Voltum á sekúndu og færði niðurstöður í sameiginlegt skjal. Auk þess 

myndar MatLab forritið fjölda grafa sem nota á til að meta gæði gagnanna sjónrænt.  

 Útlagar voru því næst fundnir með nokkrum aðferðum. Fyrst var gögnum raðað 

eftir stærð breytanna í excel og tölur sem ekki pössuðu teknar út. Því næst voru gröfin úr 

Matlab skoðuð sjónrænt, gröfin voru hrágögn úr vöðvarafriti, tíðniróf og ferningsmeðaltal. 

Tíðnidreifingin á að toppa á milli 50 og 200 Hz og mælingar með óeðlilega lögun var eytt. 

Ef hrágögnin úr vöðvarafriti voru með áberandi eyðum eða flata lögun var þeim gögnum 

eytt. Gögnin voru því næst færð yfir í SPSS tölfræðireikninn. Ýmist var notuð ANOVA 

fyrir endurteknar mælingar eða Friedmans próf á gögn sem ekki eru normaldreifð fyrir 

tilgátuprófanir. Súlurit og töflur voru unnar í Excel. 
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Niðurstöður 

Þátttakendur: 10-15 þátttakendur voru valdir í hvern hóp af þeim sem tilbúnir voru að taka 

þátt. Í hóp 1 voru 15 karlmenn að meðalhæð 182,2 cm (minnsti: 174,5 cm, hæðsti: 190,5 

cm), meðalþyngd 87,0 kg (léttasti: 70,7 kg, þyngsti: 121,0 kg), hóp 2 voru 10 karlmenn að 

meðalhæð 180,8 cm (minnsti: 173,0 cm, hæðsti: 191,0 cm) meðalþyngd 85,9 kg (léttasti: 

103,0 kg, þyngsti: 121,0 kg), og hóp 3 voru 10 karlmenn að meðalhæð 178,9 cm (minnsti: 

160,5 cm, hæsti: 198,0 cm) meðalþyngd 91,1 kg (léttasti: 67,0 kg, þyngsti: 127,5 kg). Í 

mælingum á hámarksgetu, þá voru óvanir með hámarksþyngd að meðaltali 91,0 kg, 

nokkuð vanir með 126,0 kg og mjög vanir með 169,0 kg. 

 Breytingar á framkvæmd hnébeygju við þreytu: Frávik frá eðlilegum liðferlum voru 

fleiri í hámarkslyftum og seinustu endurtekningu fyrir alla hópana, sjá tíðni frávika á töflu 

1. Athugun á vegalengdinni sem lyftingarstöng ferðaðist leiddi í ljós að vegalengdin jókst 

marktækt milli fyrstu og síðustu endurtekningar í 80% setti, sjá mynd 1. Auk þess hægðist 

á lyftingarmönnunum við aukna þreytu, sjá mynd 2. Tíminn sem stöngin var að ferðast 

niður jókst marktækt, sjá mynd 3, og munur var á milli hópa þar sem tíminn jókst minnst 

hjá mjög vönum, sjá mynd 4. Tíminn sem stöngin tók til að ferðast upp jókst marktækt 

milli endurtekninga og ekki var munur á aukningu milli hópa. 

Tafla 1: sýnir fjöldar frávika frá eðlilegum liðferli hjá hópunum þremur. Marktækur 
munur var á milli fyrstu og seinustu endurtekningar, p<0,01. Marktækur munur var á milli 
hópa fyrir fyrstu endurtekningu, p=0,04. Skammstöfunin e=endurtekning. 
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Mynd 2: Vegalengdin sem lóð ferðaðist lengdist marktækt milli fyrstu og seinustu 
endurtekningar hjá hópunum þremur, p<0,01. Villumerki tákna staðalfrávik á öllum 
myndum. 

 

 

Mynd 3: Marktæk minnkun varð á hraða hreyfingarinnar í heild milli fyrstu og seinustu 
endurtekningar, p<0,01 
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Mynd 4: Aukning var á tíma sem tók að klára lyftu milli fyrstu og seinustu endurtekningar. 
Niðurleið: p=0,02, uppleið: p<0,01  

 

 

Mynd 5: Tími sem tók að ferðast niður jókst að meðaltali. Munur var á breytingunni milli 
fyrstu og síðustu endurtekningu milli hópa, p=0,02, þar sem mjög vanir sýndu minnsta 
aukningu. 
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Vöðvarafrit 
Á leiðinni upp: Mestu breytingar á vöðvarafriti við þreytu urðu á heildarorku en flestir 

mældir vöðvar sýndu marktæka aukningu þar. Yfirlit yfir breytingar á vöðvarafriti fyrir 

ferilinn á leið upp (e. concentric phase) ásamt p-tölum þeirra eru í töflu 2 og 3. Myndir 5-

10 sýna hve mikil breyting varð á meðaltíðni, meðalorkutíðni og hámarks 

ferningsmeðaltali. Myndir 11-17 sýna hækkun á heildarorku fyrir ferilinn á leiðinni upp. 

 

Tafla 2: sýnir hvar marktækur munur var á milli fyrstu og seinustu endurtekningar fyrir 
ferilinn á leiðinni upp. Á meðaltíðni og meðalorkutíðni var í báðum tilvikum lækkun, á 
hámarks ferningsmeðaltali var hækkun og hækkun varð á heildarorku. Auðir reitir tákna 
að ekki var marktækur munur. 

 

 

Tafla 3: sýnir hvar munur var á milli hópa. Fyrir réttivöðva hryggjar var lægri meðaltíðni 
hjá mjög vönum miðað við óvana. Hámarks ferningsmeðaltal fyrir stærsta þjóvöðva var 
hærra hjá mjög vönum en óvönum. Einnig var marktækt hærri heildarorka í miðlægum 
víðfaðmavöðva hjá mjög vönum en óvönum. Auðir reitir tákna að ekki var marktækur 
munur. 
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Mynd 6: sýnir hve mikil lækkun varð á meðaltíðni milli fyrstu og síðustu endurtekningar 
hjá réttivöðva hryggjar, p=0,02. Meðaltíðni var lægri hjá mjög vönum heldur en óvönum, 
p=0,036. 

 

 

Mynd 7: sýnir hve mikil lækkun varð á meðaltíðni milli fyrstu og síðustu endurtekningar 
hjá ytri skálægum kviðvöðva, p=0,048. Ekki var munur á milli hópa. 
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Mynd 8: sýnir lækkun á meðalorkutíðni milli fyrstu og síðustu endurtekningar hjá 
réttivöðva hryggjar, p=0,01. Ekki var munur á milli hópa. 

 

 

Mynd 9: sýnir lækkun á meðalorkutíðni milli fyrstu og síðustu endurtekningar hjá hliðlæga 
víðfaðmavöðva, p=0,007. Ekki var munur á milli hópa. 
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Mynd 10: sýnir hækkun á hámarks ferningsmeðaltali milli fyrstu og síðustu 
endurtekningar hjá stærsta þjóvöðva, p=0,002. Marktækt meiri hækkun varð á hámarks 
ferningsmeðaltali hjá mjög vönum heldur en óvönum, p<0,01. Auk þess var hámarks 
ferningsmeðaltal hærra að meðaltali hjá mjög vönum heldur en óvönum, p=0,036 

 

 

 

Mynd 11: sýnir hækkun á hámarks ferningsmeðaltali milli fyrstu og síðustu 
endurtekningar hjá mið-þjóvöðva, p=0,008. Ekki var munur á milli hópa. 
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Mynd 12: sýnir hækkun á heildarorku aðfæra milli fyrstu og síðustu endurtekningar, 
p=0,005. 

 

 

 

Mynd 13: sýnir hækkun á heildarorku réttivöðva hryggjar milli fyrstu og síðustu 
endurtekningar, p=0,038. 
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Mynd 14: sýnir hækkun á heildarorku stærsta þjóvöðva milli fyrstu og síðustu 
endurtekningar, p=0,002. 

 

 

 

Mynd 15: sýnir hækkun á heildarorku mið-þjóvöðva hjá óvönum og mjög vönum en 
lækkun hjá nokkuð vönum milli fyrstu og síðustu endurtekningar, p=0,001. 
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Mynd 16: sýnir hækkun á heildarorku hálfsinavöðva milli fyrstu og síðustu 
endurtekningar, p=0,007. 

 

 

 

Mynd 17: sýnir hækkun á heildarorku hliðlægs víðfaðmavöðva milli fyrstu og síðustu 
endurtekningar, p=0,005. 
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Mynd 18: sýnir hækkun á heildarorku miðlægs víðfaðmavöðva milli fyrstu og síðustu 
endurtekningar, p=0,001. Martækur munur var á aukningu á milli hópa, p=0,023. Einnig 
var marktækt hærri heildarorka hjá mjög vönum en hjá óvönum, p<0,001.
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Á leiðinni niður: Einungis einn vöðvi sýndi marktæka hækkun á heildarorku á leiðinni 
niður, en það var stærsti þjóvöðvi. Einnig voru færri marktækar breytingar á fyrstu og 
síðustu endurtekningu á leiðinni niður heldur en á leiðinni upp. Tafla 3 sýnir yfirlit um 
hvar marktækur munur fannst á milli endurtekninga. Myndir 18-22 sýna hve mikil breyting 
varð á meðaltíðni, meðalorkutíðni, hámarks ferningsmeðaltali og heildarorku á milli 
endurtekninga hjá þeim vöðvum sem sýndu marktækan mun. Hvergi var munur milli hópa. 

 

Tafla 4: sýnir p-tölur fyrir marktækan mun á milli endurtekninga á leiðinni niður. Auðir 
reitir tákna að ekki var munur á milli endurtekninga. 
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Mynd 19: sýnir lækkun á meðaltíðni milli fyrstu og síðustu endurtekningar á leiðinni niður 
fyrir réttivöðva hryggjar, p=0,028. Ekki er munur á milli hópanna. 

 

 

Mynd 20: sýnir hækkun á meðaltíðni kálfavöðva milli fyrstu og síðustu endurtekningar á 
leiðinni niður hjá hópum nokkuð vanra og mjög vanra, p=0,038. Ekki var munur á milli 
hópa. 
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Mynd 21: sýnir lækkun á meðalorkutíðni fyrir réttivöðva hryggjar milli fyrstu og síðustu 
endurtekningar, p=0,008. Ekki var munur á milli hópa. 

 

 

 

Mynd 22: sýnir lækkun á meðalorkutíðni fyrir hliðlægan víðfaðmavöðva milli fyrstu og 
síðustu endurtekningar, p=0,023. Ekki var munur á milli hópa. 
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Mynd 23: sýnir hækkun á heildarorku fyrir stærsta þjóvöðva milli fyrstu og síðustu 
endurtekningar, p=0,02. Ekki var munur á milli hópa. 
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Umræður 

Helstu niðurstöður voru að marktæk hækkun var á heildarorku nær allra vöðva, þ.e. nær 

allir vöðvar þurftu á meiri boðum að halda til að framkvæma sömu vinnu sem bendir til að 

þeir séu þreyttir. Í nokkrum tilvikum var marktæk lækkun á meðaltíðni, hjá þeim vöðvum 

sem aðallega vinna í jafnlengdarsamdrætti. Hækkun á hámarks ferningsmeðaltali varð hjá 

stærsta þjóvöðva á uppleið sem bendir til að hann hafi verið virkjaður meira frá 

miðtaugakerfi. Talsverðar breytingar urðu á framkvæmd hnébeygjunnar hjá þátttakendum 

við þreytu. Hraðinn minnkaði og vegalengdin sem stöng ferðaðist jókst ásamt því að 

frávikum frá réttri tækni fjölgaði. 

 
Breytingar á liðferlum við þreytu 

Marktæk fjölgun var á frávikum á liðferlum á milli hópa. Mjög vanir höfðu færri 

breytingar á liðferlum við þreytu heldur en óvanir. Lítill munur var þó á óvönum og 

nokkuð vönum. Mögulegt er að nokkuð vanir hafi ekki stundað markvissa þjálfun líkt og 

mjög vanir, enda samanstóð sá hópur aðallega af mönnum sem stunda almenna líkamsrækt 

á meðan hópur mjög vanra stundaði hnébeygjur annaðhvort sem keppnisgrein eða 

stuðningsgrein við keppnisíþrótt. Þrátt fyrir færri frávik á liðferlum í þessum hópi benda 

Kulund o.fl. (1978) á að meiðsli eru ekki óþekkt í hópi mjög vanra. Virðist skipta þar máli 

að dreifa álagi og ákefð yfir langan tíma líkt og Escamilla (2001) leggur til.  

Þátttakendur fóru dýpra í hnébeygjuna við þreytu, sem bendir til minnkaðrar 

stjórnunar á niðurleið. Hraðinn minnkaði einnig en einungis kom fram aukning á virkni 

stóra þjóvöðva. Það er því sennilega meiri vinna í honum sem veldur minni hraða á 

niðurleið. Minnkun varð einnig á hraða við þreytu á uppleið sem bendir til þess að 

vöðvarnir þurfi lengri tíma til að framkvæma þá vinnu sem þarf til að ljúka lyftunni. Það 

geta verið nokkrar skýringar á þessu. Svo gæti verið að þessi stækkun á hreyfiferli virki 

teygjuviðbragð vöðvanna meira og auðveldi þar með uppleiðina (Avela og Komi, 1998) 

þar sem vöðvarnir framleiða nú kraft hægar. Einnig gæti verið að meiri orku þurfi til að 

komast upp úr þessari djúpu stöðu. Þar sem hraði var reiknaður út í metrum á sekúndu var 

ekki hægt að útskýra minnkun á hraða með aukinni vegalengd. 

Það er viðurkennd aðferð í styrktarþjálfun að fundið sé út hver sé sú hámarksþyngd 

sem viðkomandi getur lyft einu sinni og þjálfunaráætlun hönnuð út frá þeim upplýsingum. 

Slík aðferð var notuð í rannsókn okkar og þegar fjöldi liðferilsbreytinga var skoðaður í 

hámarkslyftunni, sést að óvanir höfðu jafn margar breytingar á liðferlum í hámarkslyftu og 
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í seinustu endurtekningunni, en nokkuð vanir og mjög vanir höfðu færri breytingar í 

hámarkslyftu en seinustu endurtekningu með 80%.  

 Margar af þeim liðferilsbreytingum sem við skoðuðum hafa verið 

rannsakaðar í tengslum við meiðslahættu. Ýkt framfærsla á hnjám hefur sýnt mestann 

skerkraft eða 1120 N og aukin hröðun í neðstu stöðu eykur skerkraftinn um 33% (Ariel, 

1974). Aukin kiðstaða á hnjám hefur verið tengd krossbandasliti, og hafa verið gerðar 

rannsóknir á áhættu á þess konar meiðslum í hnébeygju. Zeller, McCrory, Kibler og Uhl 

(2003) skoðuðu hnébeygju á öðrum fæti og báru saman kynin. Kynjaskipting var jöfn og 

allir þátttakendur framkvæmdu 5 hnébeygjur á ríkjandi fæti. Konur leituðu meira í 

kiðstöðu og héldu henni í gegnum alla hreyfinguna, á meðan karlar voru meira í njórastöðu 

og beygðu hnéð minna, voru með minni beygju í mjöðm og minni snúning út á við í 

mjöðm. Karlar voru einnig með meiri hliðarhalla á bolnum. Í okkar rannsókn voru 

einstaklingar í hverjum hóp sem sýndu þessa kiðfótastöðu í einhverri mynd í að minnsta 

kosti einni af sínum lyftum. Þarna er mögulegt að hreyfistjórn sé ábótavant, t.d. vegna 

reynsluleysis, en margar endurtekningar þarf til að auka árangur, eða vegna þess að langt 

sé um liðið síðan æft var, en áhrif æfingar á hreyfimynstur hverfur með tíma (Shumway-

Cook og Wollacott, 2005). Annar möguleiki er að víð staða fóta geri það að verkum að 

aðfærar lærleggs séu virkari fyrir vikið líkt og McCaw og Melrose (1999) fundu út í sinni 

rannsókn. Þeir sáu einnig að víðari staða fóta eykur vöðvavirkni í stærsta þjóvöðva, og geta 

menn þannig lyft meiri þyngdum, en í okkar rannsókn sýndi stærsti þjóvöðvi mesta 

aukningu á ferningsmeðaltali og marktækt meira hjá mjög vönum en óvönum. 

Samanburður á fram- eða afturhalla á mjaðmargrind hefur verið gerður í hnébeygju til að 

greina á um hvor staðan sé æskilegri með tilliti til meiðslahættu í mjóbaki því staða 

mjaðmagrindar hefur áhrif á stöðu mjóbaks. Delitto og Rose (1987) studdust við 

vöðvarafrit á bolvöðvum í sinni rannsókn á hnébeygjunni. Niðurstöður þeirrar rannsóknar 

sýndu að það var best fyrir mjóbakið að hafa framhalla í mjöðm til að viðhalda náttúrulegri 

sveigju í mjóbaki og að vöðvarnir voru virkari í þessari stöðu og veittu því mjóbaki betri 

stuðning. Walsh, Quinlan, Stapleton, FitzPatrick og McCormack (2007) gerðu rannsókn á 

mjóbaki í 90° hnébeygju með 3D-hreyfigreiningu á íþróttamönnum af báðum kynjum í 

hnébeygju með eða án beltis til stuðnings. Þeir fundu það út að eftir því sem þyngd eykst 

því meira eykst fetta í mjóbaki, sem getur sett of mikið álag á aftari hluta hryggþófa í 

mjóbaki.  

Samkvæmt Callaghan og McGill (2001) þarf hámarksbeygju í mjóbakslið 

endurtekið og með þrýstingi til að brjóskið gefi sig. Ungir einstaklingar með vel vökvafyllt 
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brjósk hafa meiri tilhneigingu til þess að fá útbungun á meðan eldri einstaklingum fá frekar 

trosnun og sprungumyndun á þynnu (e.lamina) við endurtekið álag. Eftir því sem 

þrýstingur á brjóskið eykst þarf færri endurtekningar til að framkalla brjósklos, svo að 

beygja í mjóbaki veldur meiri áhættu eftir því sem þyngdin í hnébeygjunni eykst. 

Snúningur í mjóbaki hefur ekki verið rannsakaður mikið (Aultman, Drake, Callaghan og 

McGill, 2004), en það lítur út fyrir að endurtekinn snúningur valdi trosnun í þynnu. Þeir 

fundu það út með því að fylgjast með færslu á kjarnanum (nucleus pulposus) inn í 

brjóskinu (annulus fibrosus). Þeir skoðuðu ekki hversu mikla þyngd eða hve mörg skipti 

þarf til valda útbungun.  

 Trafimow, Schipplein, Novak og Andersson (1993) fjalla um áhrif þreytu í 

framanlærisvöðvum á tækni við lyftingar. Þeir fundu út að orkueyðsla í lyftu með beygð 

hné er meiri en í lyftu með beygt bak. Þeir ályktuðu að við þreytu í framanlærisvöðvum 

færist lyftingatæknin frá því að vera lyfta með beygju í hnjám (framanlærisvöðvar ríkjandi) 

yfir í lyftu með beygju í baki (réttivöðvar mjaðma og baks ríkjandi). Þetta kom fram í 

okkar rannsókn, þar sem óvanir lyftingamenn höfðu meiri beygju í baki við þreytu og gæti 

það skýrst af þreytu í framanlærisvöðvum. Meiri framhalli þýðir líka meiri skerkraft á 

hrygginn.  

 Krypton o.fl. (1995) gerðu athugun á líkum af fullorðnum einstaklingum og fundu 

út að þol gegn skerkröftum í hrygg sé á bilinu 2000-2800 N að hámarki í eitt skipti. Í 

samanburði McGill (1997) á réttstöðulyftu með bakið beint og bogið þá fóru skerkraftar úr 

1900 N með bogið bak niður í 200 N með beint bak. Yingling og McGill (1999a,1999b) 

komust að því að samþjöppun sé ekki mikill áhættuþáttur nema að hún komi snöggt og 

skakkt á hrygginn eins og við fall. Skerkraftar eru skaðlegri en samþjöppunarkraftar við 

fulla frambeygju. 

 Þátttakendur í okkar rannsókn töluðu margir um að ákveðinn staður í ferlinum sé 

þeim alltaf erfiðastur. Í þeirri stöðu hægðist á hreyfingunni og ef lyftan misheppnaðist 

töldu þeir líklegast að hún misheppnaðist þar. Út frá lífaflfræði vöðva má áætla að þessi 

flöskuháls segi til um veikleika í ákveðnum vöðvum. Í neðstu stöðu er teygjuviðbragð 

vöðvanna virkt, sérstaklega hjá stærsta þjóvöðva (Avela og Komi, 1998). Við 90° beygju í 

mjöðmum og hnjám hafa aftanlærisvöðvar bæði hagstæðasta kraftvægið í hnébeygju og 

mjaðmaréttu, stærsti þjóvöðvi er ekki enn kominn í sína hagstæðustu stöðu og 

framanlærisvöðvar þurfa að vinna upp hnébeygjuafl aftanlærisvöðva (Levangie, 2005). Það 

virðist því vera að veikasta lífaflfræðilega staðan sé við 90° beygju í mjöðm og hnjám. 

Eðlilegast er því að flöskuhálsinn sé þar. Sé hann hinsvegar hliðraður upp í ferlinum gæti 
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það gefið til kynna veikleika í framanlærisvöðvum þar sem mjaðmarétta er í hagstæðri 

stöðu. Sé hann hliðraður niður gæti það gefið til kynna veikleika í stærsta þjóvöðva þar 

sem teygjuviðbragð hans er mikilvægt til að komast úr neðstu stöðunni. Erfitt er þó að 

meta þennan flöskuháls vegna mikils fjölda vöðva sem takmarkað geta afl liðanna á 

mörgum stöðum í liðferlinu. McLaughlin o.fl. (1977) komu auga á flöskuhálsinn í 

rannsókn sinni þar sem þeir athuguðu heimsklassa keppnismenn í kraftlyftingum. Þeir 

skilgreindu hann sem hægasta punktinn uppá við í hnébeygjunni. Út frá því komu þeir með 

þá kenningu að flöskuhálsinn er staður þar sem vöðvakraftur hjá viðföngum er næstum jafn 

mikill og krafturinn frá lóðunum. Þrátt fyrir að viðföng hans hafi verið í mörgum 

mismunandi þyngdarflokkum með mismunandi hámarksþyngdir og voru með ólíka 

hreyfiferla í hnébeygjunni þá var þessi flöskuháls ávallt í kringum 80° beygju í hné. Í 

mælingunni hjá þeim þá var kraftvægi í hné nálægt lágmarki á þessum punkti á meðan 

kraftvægi í mjöðm var í hámarki. Eftir að komist var yfir flöskuhálsinn þá jókst hraðinn í 

lyftunni hjá öllum viðföngunum þangað til uppréttri stöðu var náð. 

 

Breytingar á vöðvarafriti við þreytu 
Hækkun á ferningsmeðaltali hefur verið tengt við aukna þreytu, t.d. af Seidel o.fl. (1987). 

Ferningsmeðaltal virðist hækka við þreytu yfir 40% af hámarksálagi vöðvans og lækka við 

þreytu undir 40% af hámarksálagi vöðvans. Okkar tilraun notaði 80% af hámarksþyngd 

sem viðföng gátu lyft í hnébeygju og ætti því að ná yfir 40% af hámarki vöðvanna og 

hækka ferningsmeðaltal þeirra við þreytu. Gera má ráð fyrir að fyrst þátttakendur lyftu 

þangað til þau gátu ekki meira að þreyta hafi verið komin í vöðvanna. Aukið 

ferningsmeðaltal táknar að meiri boðspennur verða í vöðvanum, sem gefur til kynna meiri 

taugaörvun. Eingöngu reyndist vera marktæk hækkun á ferningsmeðaltali í stærsta 

þjóvöðva og mið-þjóvöðva. Aðrir vöðvar sýndu ekki marktækan mun. Hækkað 

ferningsmeðaltal þeirra gæti verið vegna þess að meiri örvun kemur frá miðtaugakerfi til 

að vinna upp minnkaða getu í öðrum vöðvum til að framleiða vinnu eða vegna þess að 

meiri örvun þarf til að framleiða sömu vinnu. Hvort sem stærsti þjóvöðvi er notaður til að 

vinna upp minnkaða vinnu frá öðrum vöðvum eða þurfi meiri örvun til að framkalla sömu 

vinnu virðist sem hann þreytist mest í hnébeygjunni. Því má álykta að hnébeygjur 

framkvæmdar líkt og í þessari rannsókn sé bæði áhrifarík þjálfun á stærsta þjóvöðva og að 

þjálfun stærsta þjóvöðva muni bæta árangur í hnébeygju fyrir þessa hópa. Þetta er í 

samræmi við niðurstöður Wilson o.fl. (2005) sem ályktuðu að hnébeygjur í fulla dýpt og 

með yfir 75% af hámarksþyngd þyrfti til að fá fram þjálfunaráhrif. 
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Þegar skoðað er hlutfallið milli hámarks ferningsmeðaltals í seinustu endurtekningu 

og hámarks ferningsmeðaltal í fyrstu endurtekningu í hrágögnum kemur í ljós að mikill 

einstaklingsmunur er á hvort ferningsmeðaltalið hækki eða lækki. Hjá flestum 

einstaklingum gerist annaðhvort að ferningsmeðaltal hækkar eða lækkar í öllum vöðvum 

og sumum einstaklingum hækka sum ferningsmeðaltöl en önnur lækka. Það eru því 

annaðhvort aðrir þættir heldur en þreyta í vöðvum sem hafa áhrif á breytingar á 

ferningsmeðaltali eða að þreyta lýsir sér einstaklingsbundið í ferningsmeðaltali. 

Möguleg skýring er að einstaklingar sem eru í góðri þjálfun en æfa ekki hámark í 

hnébeygju hafi verri skilvirkni í miklum þyngdum og hafa því lága hámarksþyngd miðað 

við getu vöðvanna. Þessir einstaklingar gætu því verið að gera hnébeygjur undir 40% af 

afköstum vöðvanna og því lækkar ferningsmeðaltalið en í okkar rannsókn voru nokkrir 

einstaklingar sem æfa hámark sitt í hnébeygju sem sýndu þó lækkun á öllum 

ferningsmeðaltölum. Einnig gæti verið að þeir vöðvar sem hækka ferningsmeðaltal sitt og 

eru því að þreytast yfir sínum 80% afköstum séu takmarkandi vöðvar í hreyfingunni og að 

þjálfun þeirra væri líklegust til að auka hámarksþyngd einstaklings í hnébeygju.  

 Einungis 2 vöðvar lækkuðu meðaltíðni sína á leiðinni upp í hnébeygjunni, 

réttivöðvar hryggjar og ytri skálægi kviðvöðvi. Miðlæg þreyta hefur verið tengd við 

breytingar á meðaltíðni (Hrafnhildur Eva Stephensen, 2008). Warren o.fl (2000) ályktuðu 

að þegar heilinn hættir að virkja hröðustu vöðvaþræðina, sem hafa yfirleitt sverustu 

þræðina og því hæsta leiðsluhraðann, lækki meðaltíðni. Auk miðlægrar þreytu hefur 

leiðnihraði vöðva, sem er breytilegur með sýrustigi (De Luca, 1984) og hitastigi (Merletti, 

Sabbahi og De Luca, 1984), áhrif á meðaltíðni. Það eru því fleiri þættir en miðlæg þreyta 

sem geta haft áhrif á meðaltíðni. Í þessari tilraun mældum við eingöngu samdrátt með 

styttingu og lengingu og einungis eitt sett. Það ætti að tryggja nægilegt blóðflæði til 

vöðvans þannig að sýrustig lækki ekki í vöðvanum. Hinsvegar er hlutverk réttivöðva 

hryggjar og ytri skálægu kviðvöðva að mestu í jafnlengdarsamdrætti í hnébeygjunni, þó 

mismikið eftir viðföngum. Það gæti verið nóg til að breytingin á meðaltíðni skýrist af 

breytingum á leiðnihraða í vöðva. Hitastig annarra vöðva hækkar þegar líður á settið og 

getur hækkandi hitastig aukið leiðsluhraða vöðvans og valdið því að ekki sjást þreytumerki 

á fleiri vöðvum. 

 Meðaltíðni hefur verið sterklega tengd við þreytu í vöðvum vegna þess að margir 

áhrifaþættir á meðaltíðni aukast við þreytu, t.d. lækkar sýrustig (Hermansen, 1981), Sahlin, 

Harris, Nylind og Hultman (1976) og Brody, Pollock, Roy, De Luca og Celli (1991) sýndu 

fram á samband milli sýrustigs vöðva, leiðnihraða og meðaltíðni. Þetta samband er mjög 
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sterkt í jafnlengdarsamdrætti og margar rannsóknir á meðaltíðni og vöðvaþreytu notuðu 

einmitt jafnlengdarsamdrátt til að staðfesta tenginguna, t.d. Arendt-Nielsen, Mills og 

Forester (1989). Meðaltíðni er þó áfram tengd þreytu í hreyfisamdrætti en minnkun á henni 

verður minni (Masuda o.fl., 1999). Í rannsóknum sem nota afmarkaða hreyfingu, t.d. 

hnéréttu, verður sennilega minni aukning á hitastigi í vöðvanum vegna þess að umliggjandi 

vefir eru kaldari og auðveldara er að flytja hita frá vöðvanum með blóðinu. Í stórri 

hreyfingu eins og hnébeygju eru mikið fleiri vöðvar virkir og hækkun á hitastigi gæti því 

orðið meiri í staðinn. Það gæti aukið leiðsluhraða vöðvanna og hækkað þar með 

meðaltíðni. 

Breytingar á heildarorku, líkt og á ferningsmeðaltali tákna breytingar á örvun frá 

miðtaugakerfi. Meiri hækkun varð á heildarorku heldur en hámarks ferningsmeðaltali í 

okkar rannsókn. Mögulega eru svipað stórir toppar í ferningsmeðaltali og áður en heildar 

aukning á ferningsmeðaltali mun stærri. Flestir vöðvar sýndu marktæka aukningu á 

heildarorku (allir nema ytri skálægi kviðvöðvi, kálfavöðvi og beini lærvöðvi) frá fyrstu til 

seinustu endurtekningu. Það gæti því verið að heildarorka vöðvans mælt með vöðvarafriti 

sé nothæfur mælikvarði á þreytu fyrir hreyfingu eins og hnébeygju, séu einstaklingar  og 

vöðvar bornir saman við sjálfa sig. Ef bera á saman viðföng við hvert annað verður 

vöðvastærð mikilvægur þáttur í mælingu á minni vöðvum, t.d. mið-þjóvöðva. Þetta er 

vegna þess að heildarorkan eykst sennilega með þykkari vöðva. Ef hækkun á heildarorku 

vöðvans er tengd þreytu í vöðvanum gefa þessar niðurstöður vísbendingu um að hnébeygja 

sé einnig hentug æfing til að fá þjálfunaráhrif á þessa vöðva. 

 

Áhrifaþættir á marktækni og áreiðanleika: 

Til að einfalda þessa rannsókn og fækka breytum var ákveðið að lágmarka leyfðan 

aukabúnað. Ekki var hægt að ætlast til að þeir sem ekki stunda lyftingar að staðaldri keyptu 

sér útbúnað fyrir tugi þúsunda (skór, belti, vafninga, magnesíum), né að þeir sem æfa að 

staðaldri ættu samskonar æfingaskó og hinir. Til að koma í veg fyrir mögulegan ávinning á 

því að vera með belti, og svo þörfina á að staðla beltistýpur var beltisnotkun útilokuð úr 

rannsókninni og allir voru berfættir.  Þetta auðveldaði líka vinnuna við að festa rafskaut 

ásamt merki á þá punkta sem notaðir voru við mælingar á hornum. Eins var ákveðin 

einföldun í því að hafa staðlaðan lyftingabúnað þ.e. stöng, lóð og stand sem hægt er að 

setja upp nánast hvar sem er, en ekki t.d. Smith-vél sem er fyrirferðamikil og erfiðara er að 

verða sér út um. Smith-vél býður ekki upp á sömu möguleika og laus lóð hvað varðar 

tilfærslu á stöng í öllum plönum. 
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Við vinnslu á gögnum voru talsvert margir útlagar. Við að meta hvað væri útlagi og 

hvað ekki voru notaðar nokkuð hlutlægar aðferðir en þær byggðust samt að hluta á 

sjónrænni skoðun á gröfum auk frávika sem metin voru með reikniaðferðum. Við skoðun á 

gröfum yfir dreifingu á tíðniband, sem er sjónræn uppsetning á meðaltíðni, auðvelt var að 

sjá stór frávik með slíkri aðferð en oft var vafi á hvort um misheppnaða mælingu væri að 

ræða. Í slíkum tilfellum voru gögn ekki tekin út en gætu haft áhrif á tölfræðiniðurstöður. 

Oft var líka greinilega eðlileg lögun á tíðnigrafinu en með nokkrum truflunum sem einnig 

gætu haft áhrif. Reikningar til að meta útlaga byggðust á rökfræði, t.d. var ekki líklegt að 

orkugildi sem var stærra í fyrstu lyftu með 80% heldur en hámarkslyftu væri eðlileg 

mæling. Slíkir útlagar voru því teknir út. Ekki er þó hægt að segja með vissu að ekki væru 

eðlilegar mælingar ef tölurnar voru á mörkunum. Aftur fengu gögnin því að njóta vafans 

en það getur haft áhrif á tölfræðiniðurstöður. Á boxplottum sem reiknuð voru fyrir 

meðaltöl í SPSS sáust stundum mjög augljósir útlagar. Þeir voru ekki teknir út en aftur er 

engin leið að segja að ekki hafi verði eðlilegar mælingar því það geta verið eðlilegir útlagar 

í úrtakinu. Þegar útlagahreinsun var lokið reyndust flestir útlagar tilheyra hópi 2. Margar 

mælingar á beina lærvöðva duttu út, einungis 20 mælingar voru eftir og þar af einungis 3 

mælingar á nokkuð vönum einstaklingum. Það reyndist því erfiðara að fá tölfræðilega 

marktækni. Fyrir aðfæra og réttivöðva hryggjar voru 25 mælingar og fyrir hálfsinavöðva 

voru 26 mælingar. 

Marktektarmörk í rannsókninni voru sett á 0,05. Við bárum saman 4 stærðir hjá 10 

vöðvum = 40 mælingar. Ef 5% líkur eru á að marktækni finnist þar sem enginn er, ættu 2 

mælingar að sýna mun þar sem enginn er, villa af tegund 1. Hinsvegar er óvíst hvort að 

klínískt marktæk breyting sé nægilega stór til að tölfræðileg marktækni náist fyrir svona 

fáa einstaklinga, sérstaklega fyrir mun á milli hópa. Mikill breytileiki er í vöðvarafritinu og 

áreiðanleiki þess er ekki mikill. Það gæti vel verið að öll marktækni hverfi fyrir svona fáa 

einstaklinga af þeim sökum. Rannsóknir með vöðvarafriti hafa þó verið gerðar á færri 

viðföngum en okkar en vöðvarnir höfðu á milli 20-26 þátttakendur. 

Þar sem við mældum vöðvavirkni í 10 mismunandi vöðvum í rannsókninni þá hefði 

verið erfitt að notast við nálar þar sem þeim er stungið í tauga-vöðvamót sem er oft mjög 

sársaukafullt fyrir einstaklinga (Sener, Gökdemir og Mutluer, 2000). Að framkvæma 

hnébeygju með 10 nálar í sér sem vekja stingandi sársauka er nánast ómögulegt svo við 

notuðumst við rafskaut í rannsókninni okkar. Við notuðum þráðlaust vöðvarafrit frá Kine, 

íslensku fyrirtæki. Reyndist sá búnaður hafa nokkra galla sem höfðu áhrif á áreiðanleika 

rannsóknarinnar. Rafskautin byrjuðu oft ekki að skrá vöðvarafritið. Yfirleitt voru það stök 
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rafskaut sem gerðu það og í þeim tilvikum datt út ein mæling fyrir þann vöðva. Það varð 

því fækkun á mælingum vegna þessara tæknilegu erfiðleika. Forritið, KinePro, fraus oft. Ef 

forritið fraus við framkvæmd 80% mælingar tapaðist sú mæling og fækkaði því 

viðföngum. Af 35 viðföngum sem voru mæld var einungis hægt að fá gögn frá 31 

mælingum. Oft fraus það við söfnun á gögnum frá rafskautunum svo að einhverjar rásir 

voru ekki með í gagnavinnslunni eða ákveðna parta vantaði í upplýsingarnar. Einnig kom 

nokkuð oft fyrir að ekki væri hægt að klára gagnasöfnun frá rafskautum þrátt fyrir að 

forritið hefði ekki frosið. Einnig fraus það oft við úrvinnslu gagna sem tafði vinnslu 

gagnanna talsvert. Einnig vantaði nokkra lykileiginleika í forritið til að verða skilvirkara í 

gagnavinnslu. Gott hefði verið að hafa möguleika á að flytja út upplýsingar úr vöðvarafriti 

af öllum vöðvum á takmörkuðu tímabili. Annaðhvort var hægt að nota klippa-líma á eina 

rás í einu og fá þá takmarkað tímabil, eða fá allan tímann hjá öllum rásunum. Erfitt var að 

halda rafskautunum föstum á þeim stöðum sem þær voru settar. Kine markaðsetur tækið 

þannig að einfalt sé að skella í mælingu, rafskautið er einfaldlega límd á réttan stað og á að 

haldast þar fast. Til að byrja með notuðum við raufskautin einungis með þeirra eigin lími 

en fljótt kom í ljós að þær festust ekki vel. Binda þurfti því rafskautin á einstaklingana með 

talsverðri fyrirhöfn. Okkur þykir það í lagi fyrir rannsóknarvinnu að festa rafskaut á slíkan 

hátt en það gerir tækið jafnframt illa nothæft til mælinga í starfi. 

 

Niðurlag 

Við gerð þessarar rannsóknar rákum við okkur á nokkur atriði sem betur hefði mátt fara og 

fengum einnig hugmyndir um hvað mætti rannsaka í framtíðinni. Þar sem breytingar á 

liðferlum voru metnir sjónrænt af þremur rannsakendum og engin mæling var gerð á 

áreiðanleika þeirra á meðal má draga áreiðanleika slíkra mælinga í efa. Einnig var ekki lagt 

mat á hve stórar þessar breytingar voru en rannsakendur voru sammála um að frávik frá 

liðferlum voru mun meira áberandi hjá óvönum heldur en vönum, þ.e.a.s. þó fjöldi 

liðferilsbreytinga sé svipaður milli hópa voru slíkar breytingar mun ýktari hjá óvönum. 

Þetta þarf að rannsaka betur og er það mat okkar að slíkt mat þyrfti að vera staðlað og að 

mæla þyrfi hve stór frávik eru. Einnig var einungis skoðaður munur á liðferlum í fyrstu og 

síðustu lyftu með 80% af hámarksþyngd, en líklegt er að þeim fjölgi smám saman og nái 

hámarki í lok endurtekninga. Það mætti skoða hve fljótt þessar breytingar koma fram, og 

jafnvel leggja mat á hvort þær stækki eftir því sem líður á settið, í annarri rannsókn.  
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 Þar sem hækkun á orku var mest áberandi breytingin á vöðvarafriti þarf að 

rannsaka hvort nota megi þessa breytu til að meta þreytu í stórum æfingum sem taka til 

margra liðamóta, því ekki virðist sem ferningsmeðaltal og meðaltíðni gagnist við þessar 

aðstæður. Rannsóknarsniðið að bera viðföng saman við sjálf sig eykur áreiðanleika því 

rafskaut eru ekki færð til og truflun frá öðrum vöðvum er jöfn milli mælinga. Einnig þarf 

að festa rafskaut vel á viðföng. Erfitt er að festa vel á suma vöðva, t.d. ytri skávöðva kviðar 

en það kemur þó í veg fyrir tapaðar mælingar.  

 Svo virðist sem stærsti þjóvöðvi hafi þreyst talsvert mikið hjá viðföngum okkar. 

Wilson o.fl. (2005) ályktuðu, m.a. útfrá niðurstöðum McCaw og Melrose (1999), að 

hnébeygja í fulla dýpt og með yfir 75% af hámarksþyngd þyrfti til að ná nægilega miklum 

samdrætti í stærsta þjóvöðva til að fá þjálfunaráhrif. Svo virðist sem okkar rannsókn hafi 

rennt stoðum undir það. Meiri virkni var í stærsta þjóvöðva hjá mjög vönum og aukning 

varð á ferningsmeðaltali hans við þreytu. Einnig var meiri virkni í miðlægum 

víðfaðmavöðva í mjög vönum. Þetta gefur til kynna að þeir nái að virkja þessa vöðva betur 

heldur en minna þjálfaðir. 
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Viðauki A: Niðurstöður mælinga 

Gögn úr EMG: 

 



52 

 



53 

 



54 

 



55 

 



56 

 



57 

 



58 

 



59 

 



60 

 



61 

Yfirlit yfir liðferilsþætti í hnébeygju: 
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Viðauki B: Mynd af smiths-vél 

 
Wikipedia: frjálsa alfræðiritið. (2004). Sótt á netið þann 30. apríl 2009 á 

http://en.wikipedia.org/wiki/Smith_machine 

Myndin er varin höfundarrétti en notkun hennar er frjáls undir GNU Free Documentation 

License. Sjá http://commons.wikimedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License 
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Viðauki C: Tölvupóstur og auglýsingar á líkamsræktarstöðvum 

Tölvupóstur: 

AUGLÝSING EFTIR SJÁLFBOÐALIÐUM 

Áhrif þreytu á vöðvavirkni og liðferla í hnébeygju hjá þremur mismunandi 

hópum karla 

 

Markmið: Í rannsókn þessari er markmiðið að auka skilning á 

lífeðlisfræði hnébeygju og á þeim atriðum sem skipta máli í hreyfistjórn 

hennar. Með aukinni þekkingu um hvernig vöðvarnir vinna saman við aukna 

þreytu er hugsanlega hægt að fá markvissari þjálfun í endurhæfingu og 

annars staðar þar sem þessi æfing er notuð. Rannsóknaverkefni þetta er 

lokaverkefni þriggja nema í sjúkraþjálfun til BS gráðu, þeirra Haraldar 

B. Sigurðssonar, Hlöðvers B. Jökulssonar og Vignis I. Bjarnasonar. 

Auglýst er eftir sjálfboðaliðum og er um þægindaúrtak að ræða. 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Þórarinn Sveinsson, dósent við 

Háskóla Íslands, sjúkraþjálfunarskor, Stapa v/Hringbraut, 101 Reykjavík, 

sími: 848-0554 

 

Í þátttökunni felst að mæta einu sinni í mælingu og tekur hún um 

30-40 mín. Mælingar fara fram í húsnæði Rannsóknastofu í hreyfivísindum í 

Stapa við Hringbraut, en haft verður samband við þátttakendur síðar 

varðandi tíma og dagsetningu. Í þátttökunni felst að framkvæma 

endurteknar hnébeygjur með stigvaxandi þyngdum. Fyrst verður hitað upp 

með léttum þyngdum og þeim sem óvanir eru hnébeygju verður kennt 

undirstöðuatriði í þessari æfingu. 
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Óskað verður eftir karlkyns sjálfboðaliðum á aldrinum 20-35 ára til að 

taka þátt í rannsókninni með auglýsingum og tölvupósti innan Háskóla 

Íslands og á líkamsræktarstöðvum. Óskað verður eftir 10-12 þátttakendum 

úr eftirfarandi þrem hópum: 1) í hóp 1 verða óvanir einstaklingar, þ.e. 

hafa aldrei æft hnébeygju; 2) í hóp 2 verða nokkuð vanir einstaklingar og 

lyfta frá 1-1,5x líkamsþyngd í hnébeygju; og 3) í hóp 3 verða vanir 

einstaklingar og verða að geta lyft yfir 2x líkamsþyngd sinni í 

hnébeygju. Mælingar fara fram í janúar 2009 í húsnæði Rannsóknasofu í 

hreyfivísindum í Stapa við Hringbraut í Reykjavík. Rannsóknin fer þannig 

fram að 12-15 þátttakendur verða valdir af handahófi úr hverjum hópi af 

þeim sem tilbúnir eru að taka þátt. Þátttakendurnir mega ekki hafa 

fatlanir eða sjúkdóma sem gætu haft áhrif á getuna til að framkvæma 

hnébeygju t.d. hjarta eða lungnasjúkdóma.  Ekki er um neinar 

greiðslur að ræða til þátttakenda. 

 

Hafir þú áhuga á þátttöku ertu beðinn um að hafa samband við einhvern af 

undirrituðum í tölvupósti. 

 

Þórarinn Sveinsson,dósent                                      

ábyrgðarmaður                                                          

Haraldur B.Sigurðsson,Hlöðver B.Jökulsson,Vignir I.Bjarnason 

nemar í sjúkraþjálfun 

 

ENGLISH 

VOULUNTEERS NEEDED 
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Effects of fatigue on muscle activity and movement patterns in a squat 

exercise among three different groups of males 

 

Objective: The objective of this research is to increase the 

knowledge of physiology of the squat exercise and the factors that are 

important for its movement control. With increased knowledge on how the 

muscles work together during fatigue it is possible to design more 

effective training in rehabilitation and elsewhere where this exercise is 

used. This research project is a BS research project of three 

physiotherapy students, i.e. Haraldar B. Sigurðssonar, Hlöðvers B. 

Jökulssonar og Vignis I. Bjarnasonar. Volunteers will be asked for and 

the sample is a convenience sample. 

 

Guarantor of the research is Þórarinn Sveinsson, assistant professor 

at the University of Iceland, Department of Physiotherapy, Stapa 

v/Hringbraut, 101 Reykjavík, phone: 848-0554 

 

Participation involves one measurement that takes about 30-40 min. 

The measurements will take place at the Research Centre of Movement 

Science in Stapi at Hringbraut. The subject will be contacted later for 

exact time and dates. Participation involves performing the squat 

exercise repeatedly with gradually increasing weights. Warm-up will be 

done with light weights and unfamiliar subjects will be taught the basics 

of this exercise. 

 

Male volunteers are asked for to participate in this research by 

announcements and E-mails inside University of Iceland and at health 
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clubs. Ten to twelve subjects are needed form the following three groups; 

1) in group 1 will be subject that are not familiar with the squat 

exercise; 2) in group 2 are subjects that are somewhat familiar with the 

squat exercise and use 1-1.5x of their body weight; and 3) in group 3 are 

subjects that are familiar with the squat exercise and can use 2x of 

their body weight. The measurements will be done in the Research Centre 

of Movement Science in Stapi at Hringbraut in Reykjavik. From each group 

of volunteers, 10-12 subjects will be randomly selected. Subjects cannot 

have any disabilities or disease that can affect the squat exercise, e.g. 

heart or lung diseases. There are no payments for participation. 

 

If you are interested in participating, please contact one of the 

following by E-mail. 

 

Þórarinn Sveinsson,dósent                                         

Guarantor                                                                    

 

Haraldur B.Sigruðsson, Hlöðver B. Jökulsson,Vignir I. Bjarnason,  

Physiotherapy students 
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Hengt upp á líkamsræktarstöðvum: 

 

AUGLÝSING EFTIR SJÁLFBOÐALIÐUM 

Áhrif þreytu á vöðvavirkni og liðferla í hnébeygju hjá þremur 
mismunandi hópum karla 

Markmið: Í rannsókn þessari er markmiðið að auka skilning á lífeðlisfræði hnébeygju 
og á þeim atriðum sem skipta máli í hreyfistjórn hennar. Með aukinni þekkingu um hvernig vöðvarnir vinna 
saman við aukna þreytu er hugsanlega hægt að fá markvissari þjálfun í endurhæfingu og annars staðar þar 
sem þessi æfing er notuð. Rannsóknaverkefni þetta er lokaverkefni þriggja nema í sjúkraþjálfun til BS gráðu, 
þeirra Haraldar B. Sigurðssonar, Hlöðvers B. Jökulssonar og Vignis I. Bjarnasonar. Auglýst er eftir 
sjálfboðaliðum og er um þægindaúrtak að ræða. 

 
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Þórarinn Sveinsson, dósent við Háskóla  Íslands, sjúkraþjálfunarskor, 
Stapa v/Hringbraut, 101 Reykjavík, sími: 848‐0554; thorasve@hi.is 

 
Í þátttökunni felst að mæta einu sinni í mælingu og tekur hún um 30-40 mín. Mælingar fara fram í húsnæði 
Rannsóknastofu í hreyfivísindum í Stapa við Hringbraut, en haft verður samband við þátttakendur síðar 
varðandi tíma og dagsetningu. Í þátttökunni felst að framkvæma endurteknar hnébeygjur með stigvaxandi 
þyngdum. Fyrst verður hitað upp með léttum þyngdum og þeim sem óvanir eru hnébeygju verður kennt 
undirstöðuatriði í þessari æfingu. 
 
Óskað verður eftir karlkyns sjálfboðaliðum á aldrinum 20-35 ára til að taka þátt í rannsókninni með 
auglýsingum og tölvupósti innan Háskóla Íslands og á líkamsræktarstöðvum. Óskað verður eftir 10-12 
þátttakendum úr eftirfarandi þrem hópum: 1) í hóp 1 verða óvanir einstaklingar, þ.e. hafa aldrei æft 
hnébeygju; 2) í hóp 2 verða nokkuð vanir einstaklingar og lyfta frá 1-1,5x líkamsþyngd í hnébeygju; og 3) í 
hóp 3 verða vanir einstaklingar og verða að geta lyft yfir 2x líkamsþyngd sinni í hnébeygju. Mælingar fara 
fram í janúar 2009 í húsnæði Rannsóknasofu í hreyfivísindum í Stapa við Hringbraut í Reykjavík. 
Rannsóknin fer þannig fram að 12-15 þátttakendur verða valdir af handahófi úr hverjum hópi af þeim sem 
tilbúnir eru að taka þátt. Þátttakendurnir mega ekki hafa fatlanir eða sjúkdóma sem gætu haft áhrif á getuna 
til að framkvæma hnébeygju t.d. hjarta eða lungnasjúkdóma.  Ekki er um neinar greiðslur að ræða til 
þátttakenda. 
 
Hafir þú áhuga á þátttöku ertu beðinn um að hafa samband við einhvern af undirrituðum í tölvupósti. 
 
 
 
_____________________________   ______________________________ 
Þórarinn Sveinsson, dósent   Haraldur B. Sigurðsson 
ábyrgðarmaður   nemi í sjúkraþjálfun 
tölvupóstur: thorasve@hi.istölvupóstur: hbs2@hi.is 
 
 
 
 
_____________________________   ______________________________ 
Hlöðver B. Jökulsson   Vignir I. Bjarnason 
nemi í sjúkraþjálfun   nemi í sjúkraþjálfun 
tölvupóstur: hbj4@hi.is tölvupóstur: vib2@hi.is 
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Viðauki D: Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki 

 

Áhrif þreytu á vöðvavirkni og liðferla í hnébeygju hjá þremur 
mismunandi hópum karla 

 

Ég undirritaður/-uð, hef kynnt mér rannsóknina: Áhrif þreytu á vöðvavirkni og 
liðferla í hnébeygju hjá þremur mismunandi hópum karla. Tilgangurinn með 
rannsókninni er að athuga hvernig hreyfiferilar og vövðavirkni í neðri útlimum breytast við 
þreytu hjá heilbrigðum einstaklingum í hnébeygju. Hreyfiferillinn verður skoðaður, auk 
þess sem virkni í vöðvum í fótleggjum verður mæld bæði við upphaf rannsóknar og við lok 
hennar. Með þessu er verið að athuga viðbrögð vöðvanna við þreytu og hvernig hreyfingin 
breytist við það. Tækin sem verða notuð við mælingarnar eru vöðvarafriti (EMG) og 
háhraða myndbandupptökuvél. Tækin munu ekki valda mér óþægindum eða skaða. 

 
Ég hef verið upplýstur um, og mér er ljóst, að ég skuli hætta tafarlaust kenni ég til 

svima eða vanlíðunar á meðan á mælingum stendur. 
 
Farið verður með persónulegar upplýsingar um mig sem trúnaðarmál og þeim eytt 

þegar búið er að vinna úr gögnunum. Sem þátttakandi í þessari rannsókn er mér frjálst að 
hætta þátttöku minni í rannsókninni hvenær sem er, án skýringa.  Ég (undirritaður/-uð) hef 
fengið allar upplýsingar um tilhögun rannsóknarinnar (sbr. meðfylgjandi upplýsingablað) 
og geri mér grein fyrir því hvað felst í þátttöku í henni.  

 
Ég samþykki hér með þátttöku í rannsókninni Áhrif þreytu á vöðvavirkni og 

liðferla í hnébeygju hjá þremur mismunandi hópum karla. 
 

 

 

___________________________ 

Dagsetning 

___________________________ 

Undirskrift þátttakanda 

___________________________ 

Undirskrift rannsakanda 

 






