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Ágrip 

Þessi ritgerð fjallar um þau lífeðlisfræðilegu áhrif sem ísböð, köld böð og skiptiböð hafa á líkamann. Reynt 

verður að svara þeirri spurningu hvort þessar aðferðir virki og hver þeirra sé best til fallin sem endurheimt 

fyrir íþróttafólk eftir æfingar og keppnisleiki. Mikið álag getur verið á íþróttamönnum og til þess þeir geti 

náð sem bestum árangri í sinni íþrótt þurfa þeir á árangursríkri endurheimt að halda. Einnig gagnast það 

íþróttaþjálfurum og sjúkraþjálfurum að vita hvaða aðferðir eru bestar til endurheimtar hverju sinni og gætu 

flýtt fyrir bata eftir meiðsli eða komið í veg fyrir álagsmeiðsli. Skimaðar voru 103 heimildir þar sem aðeins 

22 uppfylltu sett skilyrði. Samtals voru 4 um ísböð, 9 um köld böð og 9 um skiptiböð. Notast var við 

ritrýndar rannsóknir, ekki eldri en frá árinu 1999. Ósamræmi er á milli rannsókna  hvað varðar hitastig, 

tíma, mælingar og hversu djúpt einstaklingar voru hafðir í baðinu. Eitt var þó sameiginlegt meðal þeirra 

allra en það var að allar voru þær á því að meðferðirnar þrjár til endurheimtar (ísböð, köld böð og 

skiptiböð) væru betri en óvirk endurheimt. Ísböð og köld böð eru aðferðir til endurheimtar sem sýndu 

góðan árangur sem bráð lausn strax eftir álag. Skiptiböð sýndu aftur á móti góð áhrif sem endurheimt milli 

æfingarlota til að bæta árangur í seinni lotu. Hugsanlegt er að þessar aðferðir geti komið í stað virkrar 

endurheimtar en áður en hægt er að staðhæfa slíkt er frekari rannsókna þörf. 
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Abstract 

This thesis will discuss the physiological effects of icebaths, cold baths and contrast baths on the human 

body. Attempts will be made to answer the question of whether these methods work and then which one 

is best for the recovery of athletes after training and competition. The pressure to perform, can weigh 

heavily on professional athletes. For them to achieve the best possible results in their sport, they need to 

recover properly after training and competition. A good recovery method also benefits sports coaches and 

physiotherapists, who need to know which method is the best, at any given time, to speed up recovery 

after injury or to prevent injuries like stress injuries. There where over 103 papers screened for the 

purpose of this thesis but only 22 met the set criteria. A total of 4 where on icebaths, 9 on cold baths and 

9 on contrast baths. Only peer-reviewed papers were used, not older than 1999. Inconsistencies were 

between different research in regards to  temperature, time and measurement and how deep  subjects 

had to be submerged in the water. They all agreed on that  these methods of recovery (icebaths, cold 

baths and contrast baths) where better than a passive recovery. Icebaths and cold baths are the two 

methods which showed the best effect as a recovery method immediately after training. Contrast baths, 

however, showed a good effect on recovery between exercise bouts to improve results in a second bout. 

Conceivably, these methods could replace the active recovery method, but further research is required in 

this respect. 
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ATP = Adenósín þrífosfat 
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1 Inngangur 

Vitað er að mikið álag getur verið á íþróttamönnum, bæði andlega og líkamlega. Til að ná árangri í 

íþróttum þarf að viðhalda miklu magni æfinga og ákefð. Þess vegna er mikilvægt fyrir sjúkraþjálfara, 

íþróttaþjálfara og afreksíþróttafólk að vita hvaða aðferðir til endurheimtar geta hjálpað sem forvarnir við 

meiðslum eða til endurhæfingu eftir meiðsli. Að fá næga hvíld eða að nota mismunandi aðferðir til 

endurheimtar getur hjálpað til sem forvörn gegn meiðslum. En einnig minnkað það álag sem er á 

líkamann eftir langa og erfiða æfingatörn eða leik hverju sinni, og komið þannig í veg fyrir álagsmeiðsli 

eða slæm áhrif þreytu. Þreyta er minnkuð geta líkamans til að framkvæma eða viðhalda ákveðinni vinnu 

og er breytileg eftir álaginu og getur komið í hvaða formi sem er (Bishop o.fl., 2008; Brukner og Khan, 

2009). Við líkamlega áreynslu verða töluverðar breytingar á allri líkamsstarfsemi. Breytingarnar verða til 

þess að hjálpa líkamanum að undirbúa sig fyrir álagið sem koma skal. Lífeðlisfræðin á bakvið það sem 

gerist í líkamanum við hreyfingu er flókið samspil margra þátta sem stuðla að samvægi (e. homeostasis) í 

líkamanum. Við þjálfun eða áreynslu raskast þetta samvægi. Þessi röskun á samvægi eða ójafnvægi sem 

myndast við áreynslu hefur síðan neikvæð áhrif á líkamann sem m.a. veldur þreytu. 

Endurheimt er ferli sem losar líkamamann við þreytu sem myndast við mikið álag og er hæfni 

líkamans til að komast í sitt fyrra ástand. Endurheimt felur í sér að koma lífeðlisfræðilegri starfsemi í sama 

far og áður (t.a.m. blóðflæði og hitastigi líkamans), fylla á orkubyrgðir líkamans (glúkósa í blóði og 

glýkogen í vöðvum), losa vöðva við úrgangsefni, koma á jafnvægi í jónaflæði yfir himnur vöðvafruma (t.d. 

natríum og kalíum) og ná aftur eðlilegu pH gildi líkamans (sýru/basa jafnvægi). Til eru margar aðferðir 

sem stuðla að eða flýta fyrir endurheimt og fer það t.d. eftir álaginu, einstaklingnum, íþróttaþjálfaranum 

eða sjúkraþjálfaranum hvað er valið hverju sinni. Með því að velja réttu aðferðina til endurheimtar nær 

líkaminn fyrr að jafna sig eftir mikið álag, og er þá fyrr tilbúin til að takast á við nýtt álag. Endurheimt 

hjálpar þvi íþróttamanninum að ná árangri í sinni íþrótt, minnkar líkurnar á alvarlegum meiðslum (Bishop 

o.fl., 2008) og kemur í veg fyrir ofþjálfun (Brukner og Khan, 2009). Ofþjálfun á sér stað þegar álagið 

verður meira en endurheimtin í lengri tíma, þ.e.a.s. þegar líkaminn fær ekki nægan tíma til að jafna sig 

eftir hverja álagslotu (Brukner og Khan, 2009). Allt skiptir þetta máli til að viðkomandi íþróttamaður geti 

stundað sína íþrótt af fullum krafti eftir meiðsli og eins til að fyrirbyggja alvarleg meiðsli þegar álagið er 

mikið. Það að geta komist sem fyrst til íþróttiðkunnar eftir meiðsli getur skipt höfuðmáli fyrir íþróttamann 

sem vill hefja þjálfun sem fyrst til að missa ekki mikið úr og jafnvel svo hann eigi síður hættu á að missa 

stöðu í liði sínu (sama gildir fyrir íþróttaþjálfara vegna mikilvægi leikmanna). Þetta getur síðan hvatt 

íþróttamanninn til að hugsa meira um hvað hann getur gert til að koma í veg fyrir meiðsli og bæta 

líkamlega afkastagetu með því að geta æft af krafti án þess að þurfa að eyða t.d. nokkrum dögum í að 

jafna sig á milli æfinga. Þetta er einnig mikilvægt fyrir þjálfara og sjúkraþjálfara að hafa í huga og nýta sér 

til að koma í veg fyrir meiðsli eða slæm áhrif þreytu. 

Við endurtekið álag og samdrátt vöðva eiga sér stað smáar skemmdir í vöðvum (e. microtrauma), 

örblæðingar og annars stigs skemmdir (Bishop o.fl., 2008; Byrne o.fl., 2004). Þessar vöðvaskemmdir eða 

neikvæðu áhrif hafa síðan áhrif á getu einstaklings til að æfa af fullri ákefð vegna minnkaðs vöðvakrafts, 
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snerpu og vöðvastarfsemi í heild (Byrne o.fl., 2004). Einnig getur útlæg og miðlæg þreyta haft sömu áhrif 

og vöðvaskemmdir hafa og því er endurheimt mikilvægur hluti af heildar æfingarplani. Vöðvaskemmdir, 

útlæg og miðlæg þreyta geta síðan þýtt það að einstaklingur tapar afkastagetu sinni, það er að segja, nær 

ekki jafngóðum árangri eða getur ekki gert hlutina af fullum krafti eins og hann hefði viljað. Mikilvægt er 

því að fá næga hvíld til þess að endurheimt á afkastagetu líkamanns geti átt sér stað áður en áreynsla 

hefst aftur, því ef hvíld eða endurheimt milli æfinga og keppnisleikja er ekki næg, getur líkamleg 

afkastageta staðið í stað og jafnvel hrakað (Bishop o.fl., 2008). 

Mikill munur er á því hvaða aðferðir íþróttamenn nota til að flýta fyrir endurheimt og oftar en ekki 

verður sú aðferð sem er hve vinsælust á hverjum tímapunkti fyrir sig fyrir valinu frekar en það sem 

lífeðlisfræðilega hentar jafnvel betur (Guðmundur Daði Kristjánsson, 2011). Til eru margar gerðir aðferða 

og fer það m.a. eftir hverjum og einum hvað hentar best. Hér á eftir eru taldar til nokkrar af þeim helstu af 

fjölmörgum aðferðum til endurheimtar sem þekkjast og eru þetta margar hverjar sem ég, sem fyrrum 

íþróttamaður í hópíþrótt og sjúkraþjálfaranemi hjá íþróttaliðum, hef kynnst: 

a. Virk endurheimt eða hvíld er létt álag eftir æfingar eða milli æfingalota og getur verið létt 

skokk, hjól, sund eða álíka létt hreyfing (Connolly o.fl., 2003) 

b. Skiptiböð eru tvö böð, eitt kalt og annað heitt, sem einstaklingur fer í til skiptis; þetta er gert 

einu sinni eða oftar (Lateef, 2010) 

c. Ísböð eða köld böð eru böð án ís eða með ís sem sem tekin eru í ákveðin tíma (Cochrane, 

2004) 

d. Vatnsæfingar eru æfingar sem einstaklingur gerir í vatni og eru óháðar hitastigi; aðeins er 

sóttst eftir vatnsþrýstingnum sem verkar á líkamann í vatninu en einnig léttir það að vera í 

vatninu álagið á liðina, sem veitir aukna slökun (Wilcock o.fl., 2006; Torres og Del, 2014) 

e. Þrýstiklæðnaður virkar á sama veg og þrýstingur sem settur er á bólgin svæði eftir áverka og 

minnkar bólgur og bjúgsöfnun; þetta geta verið þröngir sokkar, þröngar hlífar á handleggi, 

þröngar buxur eða bolir (síðerma eða stutterma) sem notaðir eru meðan á álaginu stendur 

eða eftir álagið (Barnett, 2006)  

f. Nudd á vöðvum, minnkar eymsli og stífleika (Barnett, 2006) 

g. Stöðuteygjur eru mikið notaðar hjá íþróttaliðum bæði fyrir og eftir æfingar; teygjur eru taldar 

auka liðleika og minnka harðsperrur (Barnett, 2006) 

h. Sjálfsbandvefslosun er notuð til að losa um stífa vöðva, losa um bandvef og létta á 

undirliggjandi vefjum; mjög oft eru notaðar frauðplastrúllur, boltar eða svokölluð nuddkefli 

(Healey o.fl., 2011)   

 

Ísböð, köld böð og skiptiböð hafa verið notuð í síauknum mæli hjá fleiri og fleiri íþróttaliðum bæði erlendis 

(Cochrane, 2004; Lateef, 2010; Vaile o.fl., 2007) og á Íslandi eins og ég hef kynnst þrátt fyrir að ekki séu 

til nægar og fyrirliggjandi rannsóknir á fyrirbærinu (Vaile o.fl., 2007; Cochrane, 2004).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lateef%20F%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lateef%20F%5Bauth%5D
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Í ritgerðinni verður fyrst fjallað um þreytu og mismunandi byrtingarmyndir hennar. Farið verður í 

lífeðlisfræðilegu áhrif hitastigsbreytinga á vöðvana, efnaskipti fruma, blóðrásina, taugakerfið, 

hormónakerfið og ónæmiskerfið. Í lok aðalhluta ritgerðarinnar koma fram efni og aðferðir við heimildaleit; 

þá næst verður gerð úttekt á því sem vitað er um ísböð, skiptiböð og óvirka endurheimt í 

niðurstöðukaflanum og að lokum verður efnið rætt í umræðukaflanum ásamt hugleiðingum um hvaða 

frekari rannsóknir þarf að gera á þessum aðferðum.  

Reynt verður að svara spurningunni: Hver þessara þátta; skiptiböð, ísböð eða óvirk endurheimt, stuðlar 

að bestri endurheimt eftir æfingar eða keppnisleiki? 

 

 

2 Fræðilegur bakgrunnur  

2.1 Þreyta 

Þreyta getur stafað af skaðlegum breytingum í vöðvum, taugamótum og útlægum taugum og er skilgreind 

sem vöðvaþreyta eða útlæg þreyta (e. peripheral fatigue). Einnig getur þreyta stafað af breytingum í 

taugakerfinu áður en komið er að taugamótum og er skilgreind þá sem miðlæg þreyta (e. central fatigue). 

Hér á eftir verður farið í báðar tegundirnar.  

 

2.1.1 Vöðvaþreyta 

Vöðvaþreyta er minnkuð geta vöðva til að framkalla afl eða kraft, eða ná fram ákveðinni hreyfingu (Enoka 

og Duchateau , 2008). Vöðvaþreyta verður eftir endurtekna notkun vöðva við mikla ákefð (eða litla ákefð í 

mjög langan tíma). Orsakir vöðvaþreytu fara eftir líkamlegu ástandi einstaklings, samsetningu vöðvaþráða 

í vöðvum sem verið er að nota, mataræði einstaklings, álag og lengd æfingarinnar (Allen o.fl., 2008). 

Vöðvaþreyta getur síðan verið annað hvort langtíma þreyta (t.d. eftir maraþon-hlaup eða langa fjallgöngu) 

eða skammtíma þreyta (t.d. að geta ekki lyft þyngri lóðum eða taka fleiri upphýfingar) og fer það eftir 

álaginu og lengd æfingarinnar. Fjölmargir þættir hafa áhrif á afköst vöðva við langvarandi æfingu, allt frá 

súrefnis flutningsgetu til framboðs á efnaskiptum hvarfefna. 

Vöðvar þurfa adenósín þrífosfat (ATP) sem orkugjafa (Allen o.fl., 2008). Við niðurbrot ATP í ADP 

+ Pi losnar orka og vöðvinn dregst saman. Það eru þrjú orkukerfi sem gera það að verkum að vöðvarnir 

dragast saman, ATP-CP, loftfirrta kerfið og loftháða kerfið. Við mikið álag, t.d. spretthlaup, treystum við á 

ATP-CP kerfið en það hefur takmarkaðar birgðir og reiðir sig á kretatínfosfat (CP). ATP-CP kerfið nær að 

endast í um það bil 10 sekúndur á fullum afköstum. Oft vinna ATP-CP kerfið og loftfirrta kerfið saman en 

þá í mismunandi hlutföllum. Loftfirrta kerfið tekur við þegar álagið er það mikið að loftháða kerfið getur 

ekki séð um orkuþörfina. Loftháða kerfið framleiðir ATP hratt með niðurbroti á glúkósa og glýkógen og 

þarf súrefni, sem er flutt með blóðinu. Þegar glýkógen í vöðvum minnkar og glúkósi er fluttur út í blóðrási 

af lifrinni, byrjar niðurbrot á fitu og próteinum til að anna orkueftirspurn og hjálpa loftháða ferlinu. Þetta 
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kerfi er ríkjandi þegar vinnan sem verið er að vinna varir lengur en tvær mínútur. Í mörgum íþróttum, 

skarast loftháða og loftfirrta kerfið.  

Loftfirrt niðurbrot glúkósa eða glýkógens framleiðir mjólkursýru og vetnisjónir (H
+
). Ef t.d. 

ófullnægjandi súrefni er í boði til vinnandi vöðva, þá hækkar hlutfall vetnisjóna sem veldur því að blóðið 

og vöðvarnir verða súrir (Allen o.fl., 2008). Þetta súra umhverfi veldur minnkun á næmni kalsíums (Ca
+2

) 

viðtaka sennilega vegna þess að H
+
 og Ca

+2
 keppast um að bindast Tropinin C og veldur þannig 

skaðlegum áhrif á samdráttareiginleika vöðvans (Allen o.fl., 2008). Þetta súra umhverfi byrjar á að loka á 

tauga merki frá heilanum með því að blokka asetýlkólín viðtaka á frumuhimnu vöðvafrumunnar þannig að 

einstaklingurinn finnst fæturnir byrja að þyngjast. Tilgátan er sú að við hægjum á okkur til þess að leyfa 

meira súrefni að komast að vinnandi vöðvum (Allen o.fl., 2008). 

Eitt af hlutverkum kalsíums er að stjórna vöðvasamdrætti. Bellinger og félagar (2008), gerðu 

rannsókn sem sýndi að vöðvaþreyta eftir langar ákafar æfingar getur verið af völdum lítilla leka af kalsíum 

úr frymisneti inn í vöðvafrumur. Rannsakendur komust að því að eftir langar og álagsmiklar 

styrktaræfingar (3 klst hjólreiðar af reyndum hjólreiðamönnum), þá fóru lítil göng í vöðvafrumum 

íþróttamannsins að leka kalsíum. Kalsíumlekarnir veikja samdrætti vöðva og örva ensím sem ræðst á 

vöðvatrefjar sem svo orsakar vöðvaþreytu. Kalsíum lekarnir hættu eftir nokkurra daga hvíld. 

. 

 

2.1.2 Taugaþreyta 

Miðlæg þreyta eða taugaþreyta er þreyta sem er tengd tilteknum breytingum á virkni miðtaugakerfis 

(MTK) og ekki er hægt að útskýra út frá einkennum sem rekja má til útlægrar þreytu. Hún getur líka verið 

útskýrð sem framsækin minnkun á viljastýrðri virkjun vöðva við álag vegna breytinga í efnaskiptum og 

minnkaðra boðflutninga (Millet og Lepers, 2004). Miðlæg þreyta getur orsakast af álagi í langan tíma (2 

klst og meira) með viðvarandi vöðvasamdrætti eða í mjög stuttan tíma, t.d. í kraft lyftingum. Það sem 

gerist er að færri örvandi boð berast niður mænuna og minnkun verður á virkni hreyfitauga. Þegar 

einstaklingur verður mikið þreyttur eftir langt álag, sendir MTK fleiri hamlandi boð heldur en örvandi til 

hreyfitaugunganna, hugsanlega til að vernda þá frá utanaðkomandi álagi. Því verða vöðvasamdrættirnir 

minni. Fjölmargir þættir hafa áhrif á afköst vöðva við langvarandi æfingu frá frálægri hreyfistjórn frá 

heilanum til samdráttar-próteina innan vöðvaþráða. 

Lengi hefur því verið haldið fram að tilgátan um serótónín sé að stórum hluta það sem veldur 

miðlægri þreytu og er það vegna áhrifa sem seratónín hefur í þunglyndi, syfju og skap (Meeusen o.fl., 

2006). Aukið magn af serótóníns (5-HT) er hjá fólki með miðlæga þreytu, og margir hafa líka aukið magn 

af tryptófan (TRP), undanfara serótóníns (Meeusen o.fl., 2006). Þetta ástand á sér stað þegar of mikið 

TRP fer yfir blóð-heilaskör til að bregðast við efnaskiptabreytingum sem verða við álag, sem aftur kveikir á 

serótónín offramleiðslu. Síðan veldur þessi serótónín offramleiðsa eða aukið magn af serótóníni miðlægri 

þreytu (Meeusen o.fl., 2006). Mest af TRP í blóðvökvanum er lauslega bundið albúmíni, en það er 

óbundinn eða frjáls tryptófan (f-TRP) sem er fluttur yfir blóð-heilaskör. Aukning á fríum fitusýrunum losar 
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TRP frá albúminum og eykur þannig f-Trp í blóðvökvanum sem hefur þá þau áhrif að serótónín eykst 

(Meeusen o.fl., 2006).  

Nú er því hinsvegar haldið fram að miðlæg þreyta sé ekki aðeins vegna hækkunar á serótóníni 

heldur sambland fleiri þátta eins og serótóníns, dopamíns og noradrenalíns (Meeusen o.fl., 2006; 

Roelands og Meeusen, 2010). Þegar serótónín eykst þá lækkar dopamín og er talið að þetta samspil hafi 

áhrif á miðlæga þreytu frekar en serótónín eitt og sér (Meeusen o.fl., 2006; Roelands og Meeusen, 2010). 

Noradrenalín hefur áhrif á serótónín með því að örva alfa1 viðtaka og hafa þannig slæm áhrif á getu fólks 

til að halda áfram álagi (Roelands og Meeusen, 2010). 

Einnig hefur verið skoðað hvort að lágur blóðsykur og hækkun á serótóníni gætu haft áhrif á 

miðlæga þreytu og mátti sjá þegar blóðsykur lækkaði og serótónín hækkaði, þá olli það minnkun á 

glýkógeni í heila (Matsui o.fl., 2011). Þessi lækkun á glýkógeni eftir mikið álag getur síðan haft 

mismunandi áhrif á miðlæga þreytu út frá því hversu mikil lækkun er á glýkógeni í heila. Ef um mikla 

lækkun var að ræða, þá kveikt það á miðlægu þreytunni e.t.v. til að vernda líkamann gegn skemmdum. 

En það þarf að rannsaka þetta betur til að geta komið með fullyrðingar um að samband sé þar á milli. 

Taugaþreyta eða minnkuð frammistaða getur komið fyrr fram við mikið álag í heitum aðstæðum í 

samanburði við kaldar og getur það einnig verið mismunandi milli einstaklinga og í hversu góðu formi þeir 

eru (Drust o.fl., 2005; Meeusen o.fl., 2006). Einnig þarf að huga að vinnunni sem verið er að vinna og í 

hvaða hitastigi (Meeusen o.fl., 2006). Tilgátan er sú að ef kjarnahitastig nær ákveðnu fráviki frá venjulegu 

kjarnahitastigi í hvíld, þá bregst líkaminn við þannig að hann kemur af stað miðlægri þreytu til að vernda 

innri líffæri og líkamann fyrir skaða (Meeusen o.fl., 2006). Köld böð, ísböð og skiptiböð hafa síðan 

mismunandi áhrif á þessi ferli og gætu því hjálpað til við endurheimt vegna taugaþreytu eftir álag.  

 

 

2.2 Lífeðlisfræðileg áhrif hitastigs 

2.2.1 Efnaskipti frumna og eðliseiginleikar 

Frumur líkamanns innihalda margar mismunandi gerðir af ensímum, hver um sig tekur þátt í tilteknum 

efnahvörfum (Clark, 2004). Efnaskipti frumna bregðast mismunandi við ákveðnum breytingum í hitastigi. 

Við aukin hita eykst hraði efnaskipta sem eykur síðan niðurbrot úrgangsefna og súrefnisnotkun frumna 

(Clark, 2004; Gillooly o.fl., 2001). Við mikinn hita geta síðan ensímin misst lögun sína og orðið óvirk. Við 

kaldar aðstæður hægist á hreyfingu frumna sem veldur því að það hægist á efnaskiptum í líkamanum, 

niðurbroti á úrgangsefnum og súrefnisnotkun frumna (White og Wells, 2013). Það getur hinsvegar líka 

gerst að við mikinn kulda, þegar það hægist á öllu, að líkaminn bregðist við kuldanum með skjálfta en við 

það aukast efnaskipti frumna vegna aukinnar hreyfingar (Clark, 2004; Gillooly o.fl., 2001; White og Wells, 

2013). Kuldi getur einnig haft áhrif á eðliseiginleika frumnanna (t.d. orsakað aukinn stífleika) og jafnvel 

leitt til frumudauða (White og Wells, 2013; Sauls, 1999). Þegar farið er í kalt bað minnkar samdráttahraði 

frumnanna og að sama skapi kraftur íþróttamannsins (Sauls, 1999).  
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2.2.2 Blóðrásakerfið 

Í rannsókn frá Gregson og félögum (2011) voru níu einstaklingar settir í annaðhvort 8°C vatn eða 22°C 

vatn tvisvar sinnum, í 5 mínútur hvort skipti, með vatnshæð upp að mjaðmarkambi (með 2 mínútna í hvíld 

á milli baða). Í ljós kom að við bæði böðin jókst blóðflæði til vöðva en blóðflæði til húðarinnar minnkaði. 

Hinsvegar varð mun meiri minnkun á blóðflæði til vöðva en aukning til húðarinnar í 8°C vatninu. Það getur 

því verið gott fyrir endurheimt í vöðvum að fara í ísbað, vegna minnkunar á blæðingu í vöðva (sem 

orsakast vegna smárra skemmda eftir erfiðar æfingar) samkvæmt þessum niðurstöðum. Kuldinn frá 

ísböðum eða köldum böðum hefur lífeðlisfræðileg áhrif á líkamann. Þegar hitastig lækkar þá hækkar 

hjartslátturinn, aukið slagmagn verður og aukið útfall hjarta sömuleiðis (Srámek o.fl., 2000). Slagæða 

blóðþrýstingur og viðnám hjá útlægum æðum hækkar. Hækkunin á viðnámi útlægra æða verður til þess 

að blóðinu er vísað frá útlæga hluta líkamanns að kjarna líkamanns. Súrefnisnotkun og efnaskiptahraði 

hækkar í kjarna til að auka hitamyndun og viðhalda kjarnahitastigi. Minni gegndræpi frumna, vessaæða 

og háræða vegna staðbundinnar æðaþrengingar dregur úr vökva upptöku inn í millifrumurými. Minnkað 

flæði getur hjálpað til við að minnka bólgur í skemmdu vöðvum, sem getur síðan dregið úr verkjum sem 

tengjast bólgunni og aukið vöðvakraft. Skemmdir sem verða eftir æfingar eru sagðar auka gegndræpi 

frumna sem aftur eykur flæði vöðvapróteina eins og kreatín kínasa inní utanfrumuvökvann (Enwemeka 

o.fl., 2001). Ísbað minnkar gegndræpi frumna og minnkar þannig magn kreatin kínasa í blóðinu sem er 

afleiðing vöðvaskemmda eftir erfiðar æfingar (Howatson og Van Someren, 2003).  

Í skiptiböðum verður samverkun þess sem gerist þegar farið er í ísbað eða kalt bað annars vegar 

og þess sem gerist í heitu baði hins vegar. Hér verður því einungis farið yfir það sem gerist þegar 

einstaklingur fer í heitt bað. Þegar farið er í heitt bað, hækkar hjartsláttur (Ihsan o.fl., 2013). Minnkað 

slagmagn og lækkað útlægt viðnám veldur því að hjartslátturinn hækkar. Slagmagn minnkar vegna þess 

að blóðfæði til hjarta minnkar og hjartað fyllir sig minna í hvert skipti. Hærri hjartsláttur vinnur á móti þessu 

með því að  hækka síðan útfall hjartans aftur. Hækkun á útfalli hjartans vinnur síðan á móti lækkun á 

útlægu viðnámi og hækkar blóðflæði undir og í húð. Hækkun á blóðflæði til húðar eykur gegndræpi 

húðfrumna, vessaæða og háræða. Hitinn eykur efnaskipti, flæði næringarefna og flutnings úrgangsefna 

frá frumum og hjálpar til við að ná fyrr bata eða endurheimt (Starkie o.fl., 1999). Aukning á efnaskiptum 

vegna hita minnkar því glykógen birgðir vöðvans hraðar. Þrátt fyrir aukið blóðflæði í húð þá getur 

blóðflæðið minnkað til vöðva.  

Það sem hafa þarf í huga, er að þrátt fyrir að einstaklingurinn sé heilbrigður íþróttamaður sem fer 

í ísbað eða kalt bað, þá getur það einnig haft slæm áhrif á blóðrásina og valdið t.d. hröðum hjartslætti (e. 

tachycardia), bráðum æðasamdrætti sem leiðir af sér meðvitundarleysi, krampa, hjartsláttar óreglu (e. 

ventricular ectopy), hjartastoppi og dauða (Wittmers og Savage, 2001). En einnig getur kuldi vatnsins, 

lengd baðsins og mikil dýpt valdið t.d. oföndun og lækkun á koltvíoxíði sem getur valdið skerðingu á 

meðvitund. 
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2.2.3 Taugakerfið og skynnemar 

Áhrif kælingar minnkar hraða taugaboða hjá grunnlægum vefjum með því að minnka næmni vöðvaspóla 

og hægja á boðspennuhraða í aðlægum taugum frá vöðvaspólum og draga úr viðbrögðum viðbragðsboga 

þannig að minnkun verður á vöðvakrömpum og verkjum (Sauls, 1999). Þrátt fyrir að minnkun á skynjun 

sársauka gæti verið af hinu góða, þá minnkar einnig taugaleiðni-hraði hjá íþróttamanninum eftir að hafa 

farið í ísbað. Að æfa síðan stuttu eftir að hafa farið í ísbað getur því haft hamlandi áhrif á vöðvana og haft 

þannig áhrif á hvernig viðkomandi stendur sig á æfingunni (Rutkove, 2001). Einnig eru meiri líkur á því, ef 

einstaklingur æfir stuttu eftir ísbað eða kalt bað, að togna eða slíta vöðva vegna kuldans, minni skynjunar 

á sársauka og stífnunar vöðva sem verður eftir baðið. Ísböð draga einnig úr hraða taugaboða í skyn- og 

mótor taugum og getur það ásamt fleiri þáttum haft áhrif á vöðvastyrk. Þessar lífeðlisfræðilegar breytingar 

leiða til mismunandi verkunar, svo sem minnkun verkja og vöðvakrampa. Eins og kemur fram hér að ofan 

þá hefur kuldinn mismunandi áhrif á skyn- og hreyfitaugar og getur það verið vegna staðsetningar þeirra 

eða vegna þess að þegar líkaminn bregst við kuldanum reynir hann að einangra miðju líkamanns til að 

halda á sér hita. 

Skyntaugarnar eru nær yfirborðinu en hreyfitaugarnar og gætu því orðið fyrir meiri áhrifum 

(Merrick o.fl., 1993). Kæling getur því haft verkjastillandi áhrif áður en hreyfitaugarnar verða fyrir 

verulegum áhrifum sem gæti hjálpað hreyfingu án verkja (Merrick o.fl., 1993). Tilgátur hafa vaknað hvort 

um að kuldinn geti haft áhrif á stöðuhreyfiskyn (e. proprioception) þar sem hann hefur einhver áhrif á 

taugarnar. Í yfirlitsgrein frá 2014 (Furmanek o.fl., 2014) var gögnum safnað úr sautján rannsóknum 

varðandi það hvort kuldinn hafi áhrif á stöðuhreyfiskyn. Í ljós kom að tólf rannsóknir styðja það að kuldi 

hafi ekki áhrif á stöðuhreyfiskyn og fimm rannsóknir sem segja að kuldi hafi áhrif á stöðuhreyfiskyn.. 

Þessar niðurstöður geta hugsanlega skýrst af því að stöðuhreyfiskyn er samheiti yfir margar gerðir af 

skynnemum. 

Áhrif lækkunar hitastigs á taugaboð getur leitt af sér breytingar á taugasíma og leiðni á spennu-

næmum natríum og kalíum göngum (Rutkove, 2001). Í vísindaritum eru tengslin milli styrks boðspennu og 

hitastigs mismunandi og ekki eru öll rit sammála í þeim málum. Nokkrar rannsóknir sem greint hafa áhrif á 

breytingum hitastigs á leiðni tauga sýndu neikvæð tengsl. Talið er að skiptiböð hafi jákvæð áhrif á 

taugakerfið með því að örva það með hita og kulda til skiptis (Cochrane, 2004). Af ofanrituðu má sjá 

hvaða áhrif kuldi hefur á taugar en hiti eykur hraða taugaboða og hann eykur stöðuhreyfiskyn (Burke o.fl., 

2001). Þá eykst viðbragðstíma vegna meiri hreyfigetu og liðleika og einnig eykst boðflutningur um 

sympatískar tauga til vöðva. 
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2.2.4 Hormónakerfið og útskilnaður 

Í rannsókn Srámek og félaga (2000) var hópur ungra eintaklinga látinn fara í þrjú böð sem innihéldu vatn 

við mismunandi hitastig (32°C, 20°C og 14°C) og skoðuð var renínvirkni, kortisól, aldósterón, 

þvagmyndun, noradrenalín, adrenalín og dópamín, fyrir og eftir böðin. Í ljós kom að kaldasta baðið (14°C) 

hækkaði noradrenalín, dópamín og aldósterón styrk í blóðvökva á meðan adrenalín styrkur hélst eins. 

Renín og cortisól styrkur í blóðvökva lækkaði og þvagmyndun jókst til muna. Ályktað var að breytingar af 

völdum mismunandi hitastigs á böðunum, væru vegna áhrifa á æðakerfið, en viðbrögðin við kalda baðinu 

vegna aukinnar virkni sympatíska taugakerfisinns. Einnig hefur önnur rannsókn (White og Wells, 2013) 

sýnt fram á að köld böð auki magn dopamíns og lækki magn serótóníns og stuðli þannig að minnkun 

miðlægrar þreytu eins og lýst var hér að ofan. 

 

2.2.5 Ónæmiskerfið 

Í 14°C vatni í 1 klst, jókst efnaskiptahraða vegna skjálfta og virkjaðist ónæmiskerfið (Janský o.fl., 1996). Í 

ljós kom aukinn fjöldi T eitilfrumna, hjálpar T frumna, bælingar T frumna og aukin virkni T og B eitilfrumna 

auk lækkunar á plasmaþéttni α1-andtrýpsín. Styrkur mótefna (IgG, IgM, IgA) og heildarfjöldi rauðra 

blóðkorna og hvítblóðkorna sýndi hins vegar ekki verulegar breytingar eftir endurtekin köld böð. Aukið 

noradrenalín vegna kulda eykur varnarviðbrögð líkamans og eykur fjölda NK-fruma og kortisóls sem 

eykur fjölda eitlilfrumna. Þetta gerist eftir stuttan tíma í köldu baði. Ef farið væri reglulega í kalt bað, þá 

mundi það auka varnarviðbrögð líkamans, plasmaþéttni, hjálpar T frumur og eitilfrumur til muna (Brenner 

o.fl., 1999). Aðrar rannsóknir benda til þess að hitastigs breytingar eins og þær sem eiga sér stað í 

skiptiböðum, kalt og heitt til skiptis, virðast einnig hafa jákvæð áhrif á ónæmiskerfið (Brenner o.fl., 1999).   

 

 

2.3 Aðferðir til endurheimtar 

2.3.1 Virk og óvirk endurheimt 

Talsvert hefur dregið úr notkun óvirkrar endurheimtar eftir að sýnt hefur verið fram á fjölda annarra 

aðferða sem betur stuðla að endurheimt (Jemni o.fl., 2003; Dupont o.fl., 2004). Óvirk endurheimt lýsir sér 

þannig að einstaklingur sem hefur verið undir líkamlegu álagi (vegna æfingar eða keppni) heldur sig 

algerlega frá líkamlegri áreynslu, t.d. leggst á gólfið eða sest niður. Virk endurheimt, hins vegar, er þegar 

einstaklingur sem nýlega hefur verið undir líkamlegu álagi, t.d. skokkar sig niður eða teygir. Óvirk 

endurheimt tekur lengri tíma en virk endurheimt og aðrar aðferðir til endurheimtar, og fyrir íþróttamann 

sem æfir mikið og hefur litinn tíma til endurheimtar hefur sú aðferð ekki verið talin nægilega góð (Dupont 

o.fl., 2004). Rannsóknir hafa sýnt fram á að líkaminn er fljótari að losa sig við mjólkursýru sem myndast 

við erfiði, við virka endurheimt heldur en óvirka endurheimt (Jemni o.fl., 2003). Þegar einstaklingur er á 

hlaupum, eykst blóðflæðið til muna í líkamanum og næringarefni komast því fyrr til vöðva ásamt því að 

úrgangs efnum er skolað burt hraðar. Þegar einstaklingur stoppar svo skyndilega og sest niður eða 

stendur kyrr (óvirk endurheimt), dregur úr blóðflæði og næringarefni flytjast hægar til vöðva þar sem 
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vöðvapumpan, sem sér um að pumpa blóðinu, hættir að starfa vegna kyrrsetu einstaklingsins. Eftir 

áreynslu eru vöðvarnir því lengur að jafna sig með óvirkri endurheimt heldur virkri. 

 

2.3.2 Ísböð 

Þegar talað er um ísböð er átt við böð sem eru 4°C-8°C og eru þau með ís eða klaka í vatninu. Þetta er 

oftast það hitastig þar sem kuldaverkir byrja (Wilcock o.fl., 2006). Oftast er notast við hitastigið 5°C (Gill 

o.fl., 2006). Tíminn sem einstaklingarnir eru í böðunum í hvert skipti er einnig mismunandi og er hann frá 

5-12 mínútur samfellt (Bailey o.fl., 2007) eða þá í 1-5 mínútur í nokkur skipti með stuttum hléum á milli 

(Montgomery o.fl., 2008). Mismunandi er hvort einstaklingurinn situr í baðinu og nær þá vatnið upp að 

öxlum (Montgomery o.fl., 2008) eða stendur og nær þá vatnið upp að mjaðmarkömbum (Howatson o.fl., 

2009). Einstaklingurinn hreyfir sig lítið sem ekkert í böðunum. Oft eru þetta kör eða böð sem eru fyllt með 

vatni og klökum (Montgomery o.fl., 2008). Eins og fram hefur komið, valda Ísböð fjölmörgum 

lífeðlisfræðilegum áhrifum og eru mörg þeirra talin hafa jákvæð áhrif á íþróttamenn eftir áreynslu (Wilcock 

o.fl., 2006).  

 

2.3.3 Köld böð 

Þegar talað er um köld böð þá er oftast átt við böð sem eru um 10°C-15°C og eru þá oftast án íss eða 

klaka (Gill o.fl., 2006). Algengast er að notast sé við hitastigið 10°C (Rowsell o.fl., 2011). Þá er tíminn 

sem einstaklingarnir eru í böðunum í hvert skipti einnig mismunandi og er hann frá 5-20 mínútur samfellt 

(Bailey o.fl., 2007). Mismunandi er hvort setið sé í baðinu og nær þá vatnið upp að öxlum (Montgomery 

o.fl., 2008) eða staðið og nær þá vatnið upp að mjaðmarkömbum (Howatson o.fl., 2009) en í báðum 

tilfellum hreyfir einstaklingurinn sig lítið sem ekkert á meðan á baðinu stendur. Ekki er sambærilegt að 

fara í kalt bað eða að fara í kalda sturtu, því sturtan nær ekki sömu lífeðlisfræðilegu áhrifunum eins og 

baðið. Í baðinu verður einstaklingurinn fyrir meiri áhrif frá kuldanum ásamt því að ákveðinn 

vatnsþrýstingur myndast í baðinu (Lateef, 2010; Wilcock o.fl., 2006).   

 

 

2.3.4 Skiptiböð 

Þegar skiptiböð eru notuð þá fer íþróttamaðurinn úr köldu baði í heitt og endurtekur ferlið nokkrum 

sinnum. Þetta er talið hafa sömu áhrif og köldu böðin eða ísböðin nema að hér er bætt við heitu baði strax 

eftir það kalda og ferlið endurtekið í nokkur skipti. Þegar talað er um skiptiböð þá er oftast átt við köld böð 

á bilinu 12°C-15°C og heit böð á bilinu 37°C-43°C (Lateef, 2010). Helstu áhrifin sem skiptiböðin hafa er 

æðasamdráttur og æðavíkkun til skiptis og oft er talað um pumpu áhrif (e. pumping action) sem 

skiptiböðin hafa (Bieuzen o.fl., 2013). Þessi pumpuáhrif sem heita og kalda baðið hefur á æðarnar er 

nánast eins og pumpuáhrifin sem vöðvarnir hafa á æðarnar við létta áreynslu. Ein ástæðan þess að 

skiptiböð hafa þessi áhrif getur verið að þau líkjast þeim mekanisma sem rekja má til virkrar endurheimtar 

án sömu krafa um orku. Endurheimt með þjálfun við lítið álag er talin auka bata vegna vöðvasamdráttar 

http://h
http://h
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og slökunar til skiptis, á sama hátt og pumpuáhrifin eru talinn gera. Endurteknar æfingar við lítið álag 

valda þessum pumpuáhrifum sem geta aukið flutning á niðurbrotsefnum svo sem mjólkursýru og minnkað 

vökva milli frumna. 

 

 

3 Efni og aðferðir 

Við heimildaleit var notast við Web of science, Pubmed, Google scholar, ProQuest, British journal of sport 

medicine, Science direct, Pedro og Cochrane library leitarvélarnar. Leitað var eftir vísindagreinum, 

yfirlitsgreinum og rannsóknum sem landsaðgangurinn og Lerki LHÍ veittu aðgang að. Leit eftir heimildum 

var hætt 22.apríl. Leitað var eftir aðferðum þar sem notuð höfðu verið ýmis böð (ísböð, köld böð eða 

skiptiböð) til að minnka þreytu eftir álag og hafa áhrif á endurheimt líkamans. Tekin voru til greina öll 

rannsóknarform á dýrum og mannfólki. Skilyrði fyrir vali á heimildum var að greinarnar væru á ensku, 

ritrýndar, notuðu viðmiðunarhóp til samanburðar og fleiri en fimm þáttakendur og væru ekki eldri en frá 

1999. Ef nýrri greinar voru ekki til um efnið, þá helst um lífeðlisfræðileg áhrif hitastigs á líkamann, þá voru 

þær eldri notaðar. 

Dæmi um rafræna leit í http://www.cochranelibrary.com/: farið var í advanced search, þar valið 

keywords í search og í words gluggan skrifað cold water immersion og hægra megin á síðunni valið sort 

by: relevance high to low.  Þá voru heimildirnar skimaðar út frá titli, ágripi, ártali, hvort heimildin var ritrýnd 

eða ekki og hvort þær tengdust aðferðinni til endurheimtar sem leitað var eftir ásamt íþrótt eða hreyfingu. 

Þannig var síðan tekin ákvörðun um hvort haldið væri áfram með þær greinar eða ekki. Ef þær urðu fyrir 

valinu þá var lesið yfir aðferðakaflann og ef þáttakendur voru fleiri en fimm, hafði viðmiðunarhóp til 

samanburðar, fleiri mælingar en aðeins spurningarlisti var notaður þá var greinin lesin. Helstu leitarorðin 

við heimildaleitina voru: Contrast baths, ice baths, recovery in sports, passive recovery, recovery, 

biomechanical function in muscles, cold water immersion, neuromuscular function after exercises, 

physiological response to water immersion, muscle soreness, fatigue, effects in sports, effects of 

exercises. Leitast var eftir því að finna samband milli þessara endurheimtaaðferða og íþróttamanna í 

þeim tilgangi að minnka þreytueinkenni, og flýta fyrir endurheimt eftir erfiðar æfingar eða keppnisleiki.  

 

 

4 Niðurstöður 

Samtals voru um 103 heimildir skimaðar og um 22 uppfylltu sett skilyrði. Samtals fjórar heimildir um 

ísböð, níu um köld böð og níu um skiptiböð, uppfylltu skilyrðin. Heimildir sem fundust en voru útilokaðar, 

voru margar hverjar ekki ritrýndar og aðeins var til staðar frásögn þjálfara eða annara einstaklinga um 

þessar aðferðir. Sumar voru með fáa þáttakendur, í nokkrum rannsóknunum vantaði viðmiðurnarhóp og í 

nokkrum var aðeins stuðst við spurningarlista en engar mælingar. Í þessum tilvikum voru heimildirnar ekki 

notaðar. Fleiri rannsóknir var að finna fyrir ís eða köld böð heldur en fyrir skiptiböðin. Mikið ósamræmi var 

http://www.cochranelibrary.com/
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á hitastigi, tímalengd og hversu djúpt einstaklingurinn fór í baðið eða hvort að hann setti aðeins einhvern 

einn líkamshluta í baðið og má sjá samantekt fyrir köldu böðin og ísböðin í töflu 1 en fyrir skiptiböðin í 

töflu 2. 

 

4.1 Ísböð 

Í ísböðunum var mest notaða hitastigið 5°C (Gill o.fl., 2006; Higgins o.fl., 2011; Sellwood o.fl., 2007; 

Yergin o.fl., 2006). Tímarammi baðana var 5-12mínútur í einu (Bailey o.fl., 2007; Higgins o.fl., 2011; 

Yergin o.fl., 2006) eða 1-5 mínútur nokkrum sinnum (Montgomery o.fl., 2008; Sellwood o.fl., 2007; Ingram 

o.fl., 2009). Mismunandi var hvort einstaklingurinn sat í baðinu og náði þá vatnið upp að öxlum 

(Montgomery o.fl., 2008; Peiffer o.fl., 2009) eða stóð og náði þá vatnið upp að mjaðmarkömbum 

(Howatson o.fl., 2009; Sellwood o.fl., 2007; Bailey o.fl., 2007; Ascensão o.fl., 2011).  Samatekt á þessum 

rannsóknum má sjá í töflu 1. Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á ísböðum eða kælimeðferð, hafa 

verið gerðar á einstaklingum sem hafa verið eitthvað meiddir frekar en aðferð til endurheimtar eftir leiki 

eða æfingar. Því þarf að hafa í huga að ekki er enn vitað hvaða áhrif ísböðin geta haft eftir stutta notkun 

hjá íþróttamönnum (Bleakley og Davison, 2010).  

Hinsvegar var rannsókn gerð þar sem metin voru áhrif hjá 20 íþróttamönnum sem fóru í ísbað 

(10°C með mulinn ís) annars vegar og eðlilega heitt bað (35°C) hins vegar. Íþróttamönnunum var skipt 

niður í tvo hópa af handahófi. Íþróttamennirnir fóru upp að mjaðmarkambi í böðin og að þeim loknum var 

þreyta í fótum skoðuð. Fengu þeir spurningarlista um þreytu tilfinningu, blóðprufa var tekinn fyrir og eftir, 

og teknir voru sprettir. Hópurinn sem fór í 35°C baðið varð ekki var við sömu áhrifunum útfrá mælingunum 

sem teknar voru og sá sem fór í 10°C.  Eðlilegt er því að gera ráð fyrir að hitastig vatnsins hafi eitthvað 

um áhrifin að segja (Ascensão o.fl., 2011). 

 

 

4.2 Köld böð 

Í köldu böðunum var mest notaða hitastigið 10°C (Montgomery o.fl., 2008; Peiffer o.fl., 2009; Rowsell o.fl., 

2011). Eftir að hafa verið að æfa við mikið álag í heitum aðstæðum þar sem hitastig hækkar, þorsti og 

hjartsláttur aukast en hámarks samdráttargeta vöðva og örvun minnka eða miðlæga taugavirknin, þá 

hefur verið sýnt fram á að köld böð hafa jákvæð áhrif á að ná þessum hlutum í sama form og fyrir álagið 

ásamt því að auka miðlægu taugavirknina (Pointon o.fl., 2011).  Í einni rannsókn var verið að skoða hvort 

að köld böð gætu haft áhrif á glýkógen endurmyndun ef farið væri í 8°C kalt bað í 10 mín (Gregson o.fl., 

2013). Kom þar í ljós að ekki hefur kuldinn áhrif á að flýta fyrir glýkógen endurmyndun. En þrátt fyrir það 

hafði kuldinn góð áhrif á að minnka örblæðingar í vöðvunum, auka noradrenalín og auka þéttni glúkósa í 

blóðinu. 
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4.3 Ísböð og köld böð 

Í einni rannsókn var munurinn á ísbaði og köldu baði borinn saman ásamt óvirkri endurheimt (Yeargin 

o.fl., 2006). Þar voru einstaklingar látnir hlaupa í heitum aðstæðum, notast í kjölfarið við eina þessara 

þriggja aðferða (ísbað, kalt bað eða óvirka endurheimt) í 12 mínútur og hlaupa síðan meira. Í ljós kom að 

þeir sem fóru í 15°C bað bættu sig mest í tíma í seinna hlaupinu. Einnig bættu þeir sem fóru í 5°C bað, 

tímann sinn en þeir sögðust hafa fundið fyrir stífleika og kulda eftir meðferðina sem hafði takmarkað þá í 

hlaupinu. Seinastir voru síðan þeir sem fengu enga meðferð aðra en óvirka endurheimt (Yeargin o.fl., 

2006). Þessar rannsóknir voru sammála um að bæði ísböðin og köldu böðin væru áhrifameiri sem 

endurheimt eftir álag heldur en óvirk endurheimt (Ascensão o.fl., 2011; Bailey o.fl., 2007; Gill o.fl., 2006; 

Higgins o.fl., 2011; Ingram o.fl., 2009; Montgomery o.fl., 2008; Peiffer o.fl., 2009; Rowsell o.fl., 2011; 

Sellwood o.fl., 2007; Yergin o.fl., 2006). Báðar þessar aðferðir, ísböðin og köldu böðin, til endurheimtar 

eru betri en óvirk endurheimt. Þegar þessar tvær aðferðir voru síðan prófaðar saman, kom í ljós að báðar 

eru góðar en hvor um sig hefur mismunandi áhrif á ákveðna hluti eftir ákveðið álag. Augljóst er á 

athugunum að máli skiptir hvort farið er í 5°C bað eða 15°C bað og eins, hvað gert er eftir að baði loknu. 
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Tafla 1. Samantekt rannsókna fyrir ísböð og köld böð sem voru skoðaðar 

Höfundar Þátttakendur Líkamshluti Tími (mín) Hitastig (°C) 

Ascensão o.fl. (2011) 20 Að mjaðmarkömbum 10 10 

Bailey o.fl. (2007) 20 Að mjaðmarkömbum 10 10 

Buchheit o.fl. (2009) 10 Kom ekki fram 5 14 

Gill o.fl. (2006) 23 Að mjaðmarkömbum 9 8-10 

Gregson o.fl. (2013) 9 Neðri útlimir 10 8 

Higgins o.fl. (2011) 24 Kom ekki fram 10 10-12 

Howatson ofl.(2009)  Að mjaðmarkömbum   

Ingram o.fl. (2009) 11 Mið bringubeini 3x 4 10 

Montgomery o.fl. 

(2008) 

29 Upp að öxlum 5x 1 11 

Peiffer o.fl. ( 2009) 12 Upp að öxlum 5, 10 og 20 14 

Pointon o.fl. (2011) 10 Að mjaðmarkömbum 2x 9 9 

Rowsell o.fl.( 2011) 20 Kom ekki fram 5x 1 10 

Sellwood o.fl. (2007) 40 Að mjaðmarkömbum 3x 1 5 

Yergin o.fl. (2006) 15 Sitjandi 12 5 og 14 

 

 

 

 

 



14 
 

4.4 Skiptiböð 

Eins og má sjá í töflu 2 þá voru skiptiböðin með hitastig heitu baðanna allt frá 38°C-42°C en köldu böðin 

8°C-15°C, tíminn á böðunum var 6-24 mínútur og skiptin í hverju baði, allt frá einu skipti í heitu og einu í 

köldu (1-1) og allt að fimm skipti í heitu og fimm skipti í köldu (5-5). Mismunandi var hvaða líkamshluti var 

settur í baðið og hversu djúpt einstaklingurinn fór og var það ýmist annar fóturinn eða báðir (Cotts o.fl., 

2004; Hamlin, 2007), upp að mjaðmarkömbum (Coffey o.fl., 2004; Gill o.fl., 2006; Vaile o.fl., 2007), og 

aðeins ein rannsókn þar sem einstaklingurinn fór allur á kaf upp að viðbeinum (Vaile o.fl., 2008). Þrátt fyrir 

þetta ósamræmi þá var tvennt sameiginlegt með þessum rannsóknum. Annars vegar það að enda á heita 

baðinu og að munur var á skiptiböðunum og óvirkri endurheimt þar sem skiptiböðin voru betri aðferð til 

endurheimtar (Coffey o.fl., 2004; Cotts o.fl., 2004; Gill o.fl., 2006; Hamlin 2007; Vaile o.fl., 2007; Vaile 

o.fl., 2008). Í einni rannsókn reyndust skiptiböð betri en virk endurheimt við að draga úr gildi mjólkursýru 

og hjartsláttartíðni (Hamlin, 2007).  

 

4.5 Skiptiböð og köld böð 

Vaile og félagar (2008) gerðu rannsókn á 38 mönnum eftir kröftugar æfingar og mælt var hnébeygjuhopp, 

isometrísk hnébeygja, upplifun verkja og blóð gildi. Þetta var mælt fyrir og eftir æfingarnar og 

endurheimtirnar 24 klst, 48 klst og 72 klst eftir á. Aðferðirnar til endurheimtar voru óvirk endurheimt, kalt 

bað, heitt bað og skiptiböð. Hnébeygju hoppin og ísómetríska hnébeygjurnar jukust eftir kalt bað (24, 48 

og 72 klst eftir), 48 og 72 klst eftir skiptiböðin miðað við óvirka endurheimt jukust hnébeyjgjuhoppin og 

ísómetríksu hnébeygjurnar líka. Pournot og félagar (2011) gerðu rannsókn þar sem 41 íþróttamenn æfðu 

við mikið álag í 20 mínútur og notuðu síðan eina af þessum aðferðum til endurheimtar í 15 mínútur: kalt 

bað (10°C), skiptibað (10°C-42°C), óvirka endurheimt og eðlilega heit bað (36°C).  Þá var verið að athuga 

hámarksstyrk, kraft og bólgu myndun eftir æfingar. Kalt bað strax eftir erfiða æfingu sýndi bestu 

endurheimt á krafti og takmarkaði bólgumyndun. Skiptiböð höfðu aftur á móti bestu endurheimt á loftfirrta 

vinnu. Verst kom óvirka endurheimtin út úr þessari rannsókn og síðan eðlilega heita baðið sem allavega 

hafði einhver áhrif en þá væntanlega aðeins út frá vatnsþrýstingi. 
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Tafla 2. Samantekt rannsókna fyrir skiptiböð sem voru skoðaðar 

Höfundar Þátttakendur Líkamshluti Fjöldi 

Heitt-

Kalt 

Tími 

(mín) 

Hitastig 

heitt (°C) 

Hitastig 

kalt (°C) 

Byrja og 

enda 

Coffey o.fl. 

(2004) 

14 Að 

mjaðmarkömbu

m 

2-1 15 42 10 K – H* 

Cotts o.fl. 

(2004) 

24 Hægri fótur að 

miðjum kálfa 

3-1 20 41 13 H-K* 

Gill o.fl. 

(2006) 

23 Að 

mjaðmarkömbu

m 

2-1 9 40-42 8-10 Ekki tekið 

fram 

 

Hamlin 

(2007) 

20 Neðri útlimir 1-1 6 38 8-10 K-H* 

Higgins 

o.fl. (2011) 

24 Ekki tekið fram 5-5 10 38-40 10-12 Ekki tekið 

fram 

Ingram o.fl. 

(2009) 

11 Mið bringubeini 3-3 24 40 10 Ekki tekið 

fram 

Pournot o.fl 

(2011) 

19 Ekki tekið fram 5-5 15 42 10 K-H* 

Vaile o.fl.  

(2007) 

13 Að 

mjaðmarkömbu

m 

2-1 15 40-42 8-10 K-H* 

Vaile o.fl.  

(2008) 

38 Allur líkami (án 

háls og höfuðs) 

1-1 14 38 15 K-H* 

*K-H = Kalt og heitt, H-K = Heitt og kalt 
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5 Umræður/umfjöllun 

Til eru margar aðferðir til endurheimtar sem íþróttamenn nota nú til dags í þeim tilgangi að  jafna sig fyrr á 

þreytu einkennum sem verða við mikið álag. Þær aðferðir sem eru vinsælar í dag eru skiptiböð, ísböð og 

köld böð. Segja má samkvæmt þessum niðurstöðum að allar aðferðirnar, ísböð, köld böð og skiptiböð 

flýta fyrir endurheimt eftir erfiðar æfingar mun betur en óvirk endurheimt gerir. Ísböð og köld böð stuðla að 

betri endurheimt strax eftir æfingar og keppnisleiki heldur en skiptiböðin gera en skiptiböðin byrja aðeins 

seinna að virka á líkamann. Til bráðrar meðferðar eru ísböð og köld böð góð en sem endurheimt milli 

æfingalota þá eru skiptiböð betri heldur en ísböðin, köldu böðin eða virk endurheimt. (Buchheit o.fl., 

2009). Þrátt fyrir þessar niðurstöður þá hafa ýmsar tilgátur verið settar fram um það hver áhrif þessara 

meðferða eru nákvæmlega en lítið er af rannsóknum sem prófa þær tilgátur og er því þörf á að gera fleiri 

rannsóknir til þess (Vaile o.fl., 2007; Cochrane, 2004). Spurningar hafa jafnvel vaknað um hvort það sé 

einungis vatnsþrýstingurinn sjálfur sem hefur þessi jákvæðu áhrif á líkamann og vöðvana, og ef það er 

raunin, af hverju þá ekki að fara bara í sund eða bað (Wilcock o.fl., 2006). Einnig hefur verið talið að 

ísböð og skiptiböð virki á sambærilegan hátt og lyfleysuáhrif gera, þ.e. að íþróttamennirnir trúa á að áhrif 

kaldra baða séu góð á endurheimt vöðva, þrátt fyrir að það sé kannski ekki þannig (Beedie o.fl., 2009).  

Þá hafa verið settar fram tilgátur um það að allur líkaminn eigi að vera í kafi, semsagt upp að 

hálsi, eða aðeins upp að mjaðmarkömbum, en þetta getur einnig verið mismunandi eftir íþróttagreinum og 

eftir einstaklingnum og því hvar mesta þreytan er (Wittmers o.fl., 2001). Í einni yfirlitsgrein voru teknar 

saman 16 rannsóknir á ísböðum og virkni þeirra og kom þar í ljós að ísböð hafa örvandi lífeðlisfræðileg og 

lífefnafræðilegar breytingar á líkamann þegar einstaklingar fóru allir á kaf upp að öxlum (Cochrane, 2004). 

En það þarf að hafa í huga með þessar aðferðir að þetta getur hugsanlega valdið sjokki á líkamann og 

starfsemi hans, haft slæm áhrif á hjartað og allt æðakerfið, valdið ofkælingu ef einstaklingurinn er of lengi 

í ísbaðinu, haft slæm áhrif á fólk sem er með hjartavandamál eða astma, og hugsanlega valdið 

einhverjum öndurnarerfiðleikum. Ef um mikinn kulda og mikla dýpt á ísbaði er að ræða getur það valdið 

oföndun og lækkun á koltvíoxíð sem getur valdið skerðingu á meðvitund, þrátt fyrir að einstaklingurinn sé 

heilbrigður íþróttamaður (Wittmers og Savage, 2001). Einnig ef of geyst er farið í ísbaðið getur það valdið 

hröðum hjartslætti, bráðum æðasamdrætti sem leiðir af sér meðvitundarleysi, krampa, hjartsláttar óreglu, 

hjartastoppi og dauða (Wittmers og Savage, 2001). En aftur á móti eru sumar rannsóknir sem hafa sýnt 

fram á það að ís eða kuldi gætu haft jákvæð áhrif á ákveðna sjúkdóma. Þá var notast við klaka/kulda/ís 

sem fyrstu meðferð eftir mjúkvefjameiðsl hjá íþróttamönnum til að minnka bólgu eða þá við ákveðnum 

sjúkdómum eins og til dæmis miklum hita (Mac Auley, 2001). 

Gerðar hafa verið yfirlitsrannsóknir á ísböðum þar sem sautján greinar voru notaðar (Bleakley 

o.fl., 2012). Samtals 366 einstaklingar úr sautján rannsóknum sem fóru í ísböð eftir æfingu, áreynslu eða 

keppnisleik, sýndu minni þreytu og meiri snerpu eftir á. Ekki var hægt að segja að þetta væri marktækt 

vegna þess að allar rannsóknirnar voru mismunandi. Munurinn var á tímarammanum, hitastiginu, 

mælingunum og því var ekki hægt að bera þær saman til að fá eina góða niðurstöðu sem hægt væri að 
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nota áfram og rannsaka út frá. Höfundarnir ályktuðu því að frekari hágæða rannsókna væri þörf til að geta 

fundið bestu og öruggustu aðferðina fyrir ísböð (Bleakley o.fl., 2012). 

Ísböðin og köldu böðin hafa einhver jákvæð áhrif og eru þau til dæmis: deyfing sársauka, stöðvun 

á örblæðingum í vöðvum, minnkun bólgu í vöðvum ásamt því að draga úr verkjum og harðsperrum og 

betri andleg og líkamleg líðan eftir á (Wilcock o.fl., 2006). En það sem gerist líka og þarf ekki endilega að 

vera til góðs er æðasamdráttur, örvun á bláæðaflæði, deyfing á önnur skynfæri, aukinn hjartsláttur, aukinn 

blóðþrýstingur, lækkun líkamshita og aukin súrefnisupptaka. Þrátt fyrir þessa jákvæðu lífeðlisfræðilegu 

þætti þá er samt takmarkað til af rannsóknum sem staðfesta að ísböð séu góð fyrir endurheimt hjá 

íþróttamönnum og einnig er ekki vitað almennilega hvaða hitastig og hvaða tímarammi á ísböðum hafa 

bestu áhrifin (Cochrane, 2004).  

Skiptiböðin hafa einnig einhver jákvæð áhrif og eru þau til dæmis; að fjarlægja úrgangsefni úr 

vöðvum, örva miðtaugakerfið, hægja á efnaskiptahraða, flýta fyrir frásogi og niðurbroti á mjólkusýru í 

vöðvum, draga úr bólgu vegna pumpuáhrifanna, auka blóðflæði, auka flæði í eitlum vegna víkkunar og 

samdráttar til skiptis, fækka vöðvakrömpum og auka hreyfifærni eða liðleika (Calder, 2001; Bieuzen o.fl., 

2013; Brown, 1997). Það sem skiptiböðin gera hins vegar líka og þarf ekki endilega að vera til góðs er að 

auka blóðrás í útlimi auk þess sem hitinn getur aukið á bólgu ef einstaklingur er með bráð meiðsli og er of 

lengi í heita baðinu. Hafa þarf í huga að ekki eru öll lífeðlisfræðilegu áhrifin sem þessi böð hafa jákvæð og 

geta jafnvel verið skaðleg ef einstaklingur er með einhverja sjúkdóma. Lítið er vitað um hvort að 

einstaklingurinn á að enda á köldu eða heitu baði í skiptiböðunum en það er til rannsókn sem styður þá 

tilgátu að einstaklingar skuli enda á köldu baði til að fá áhrif æðasamdráttar í lokin (Bell o.fl., 1987). Einnig 

hefur munurinn á því að fara í kalt og heitt bað og þess að fara í kalda og heita sturtu lítið verið 

rannsakaður. Þó er talið að ef aðeins er farið í sturturnar en ekki böðin, þá hafi það ekki jafn mikil 

lífeðlisfræðileg áhrif og böðin (Lateef, 2010). Einnig er ekki vitað almennilega hvaða hitastig og hvaða 

tímarammi á að vera á kalda baðinu og heita baðinu til að fá fram bestu áhrif skiptibaðanna. Einnig er 

ekki vitað hversu mikill hitamunur á að vera á kalda baðinu og heita baðinu, og hvort meiri eða minni 

munur hefur þá betri eða verri árangur þar sem það hefur ekki enn verið rannsakað. Þau atriði sem rædd 

voru um ísböðin geti líka í mörgum tilfellum átt við um skiptiböðin líka. Hér bætist síðan við að ef þú hefur 

orðið fyrir bráðaskaða þá viltu ekki hita svæðið svo það verði ekki meiri bólga og blæðing. Þannig t.d., ef 

einstaklingurinn er með einhverja æðasjúkdóma þá viltu ekki að æðarnar séu að dragast saman og víkka 

til skiptis. Einnig má nefna staðbundna illkynja sjúkdóma, en það á til dæmis við bæði ísböðin ein og sér 

og skiptiböðin.  

Takmarkanir verkefnisins eru að lítið er af rannsóknum á þessu sviði. Þær rannsóknir sem til eru, 

er oftast ekki hægt að bera saman vegna mismunandi tíma í böðunum, mismunandi dýpt,böðin hafa ekki 

sama hitastig, ekki er eins langur tími frá æfingum og þangað til endurheimtin er notuð. Takmarkanir sem 

tengjast heimildaleitinni og úrvinnslu voru t.a.m. að ekki er mikið til um þessi fræði og ekki voru allar 

fræðigreinarnar í opnu aðgengi á netinu. Með þetta stutta yfirlit í huga um lífeðlisfræðilegu áhrifin og hvað 

hver aðferð til endurheimtar bætir eftir álag eða kemur í fyrra horf, þá væri hægt að finna bestu 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lateef%20F%5Bauth%5D
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endurheimt fyrir hvern og einn og koma þannig í veg fyrir langa bið eða mikla þreytu milli æfinga eða 

keppnisleikja. Þetta gæti hjálpað íþróttafólki, þjálfurum og sjúkraþjálfurum sem vinna með íþróttafólki til að 

skilja aðferðir til endurheimtar betur.  

 

 

6 Samantekt, lokaorð 

Mikið misræmi er milli rannsókna varðandi tímamörk, hitastig og dýpt. Lítið hefur verið gert af langtíma 

rannsóknum á þessum aðferðum og erfitt því að vita hvort hægt sé að nota þær til að fyrirbyggja meiðsli 

eða sem aðferð til endurheimtar til lengri tíma. Margar þessara rannsókna höfðu lítið úrtak og erfitt er því 

að segja til um gildi þeirra. Vegna þess hversu fjölbreyttar rannsóknirnar voru og engin var með sömu 

inngripin eða sömu mælingarnar fyrir og eftir þá er erfitt að segja til um hversu nytsamlegar þessar 

aðferðir eru. Allar voru þær þó sammála um að þessar aðferðir séu betri en óvirk endurheimt. Nokkrar 

þessara rannsókna notuðu aðeins spurningarlista til að meta þátttakendurna sem er mjög huglæg mæling 

og þá er niðurstaðan byggð á því hvernig einstaklingurinn upplifir aðferðina til endurheimtar. Það getur 

verið mjög mismunandi milli einstaklinga og því ekki mjög gagnreynd aðferð sem hægt væri að nýta eina 

og sér í frekari rannsóknum. 

Rannsóknir sem hægt væri að framkvæma um þetta efni eru margar og þörf er á þeim, vegna 

þess hversu lítið þetta hefur verið rannsakað hingað til og hversu mikið aðferðirnar eru notaðar án góðra 

rannsókna eða staðfestingar á gagni þeirra. Dæmi um rannsókn sem hægt væri að gera er að taka hópa 

af íþróttafólki og skipta þeim niður í þrjá tilraunahópa. Hver hópur er prófaður fyrir og eftir ákveðna aðferð 

til endurheimtar. Það sem væri gott að prófa væri; þol með prófi, eymsli og þreytu í vöðvum með 

spurningalista, mjólkursýrumyndun með blóðsýnum, og snerpu og kraft með hentugum prófum. Þetta 

væri síðan mælt fyrir og eftir aðferðir til endurheimtar og á ákveðnum tímum að þeim loknum. 

Þeir sem ætla að nota þessar aðferðir ættu frekar að nota meðferðir sem hafa sýnt sig og sannað 

að hjálpi endurheimt hjá íþróttafólki. Ef fólk hins vegar, er með allt annað á hreinu eins og svefn, 

mataræði, lífstíl, streitustjórn og æfingar og finnst þessar aðferðir hjálpa þá getur það haldið þeim áfram 

en haft varúð á að vera ekki of lengi og að gera þetta ekki dagsdaglega, þar sem kuldinn getur haft 

skaðleg áhrif ef einhverjir sjúkdómar eru hjá einstaklingnum. Að sama skapi skal aðeins nota aðferðirnar 

þegar mikið álag er og einstaklingnum finnst hann vera þreyttur og reynsla hans segir að þetta hjálpi. Það 

eru ákveðin lífeðlisfræðileg áhrif sem þessi böð hafa og þau geta haft einhver áhrif svo að það má ekki 

útiloka það að eitthvað geri þau, þrátt fyrir að hið fullkomna hitastig, tími og hversu djúpt einstaklingurinn 

fer sé ekki á hreinu.  

Eftir þessa ritgerð get ég mælt með þessum aðferðum en þá ekki sem langtíma lausn heldur 

frekar og aðeins sem bráðri meðferð á þreytu eftir erfiðar æfingar eða langa æfingatörn. Eins og kom 

fram í niðurstöðunum þá eru ís- eða kölduböðin góð sem bráð meðferð á þreytueinkennum og það hefur 

verið sannað að ís eða kuldi sé góður við bráðum meiðslum. Skiptiböðin mundu síðan nýtast vel til að 

hraða endurheimt milli æfingalota og til að bæta árangur sinn í seinni lotu, frekar en köldu böðin eða 
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ísböðin eins og kom fram í niðurstöðunum.Næsta skref í að rannsaka þetta betur, gæti verið að athuga 

hvort að þessar aðferðir gætu komið í staðin fyrir virku endurheimtina, því að aðeins nokkrar rannsóknir 

notuðu virka endurheimt sem viðmiðunarhóp og voru þær niðurstöður ekki á einu máli varðandi það hvort 

virk endurheimt eða hinar aðferðirnar væru betri. Væri þá gott að athuga hvort að aðferðirnar gætu komið 

alveg í staðin fyrir virku endurheimtina eða aðeins að hluta til. 
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