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Útdráttur 
Tilgangur: Að rannsaka hversu mikil áhrif hraður líkamsþyngdarmissir 

(HLM) með vökvalosun (VL) og sólarhrings endurheimt hefur á afköst í 
aflþoli, loftfirrtu hámarksþoli og vöðvaþols á keppanda í blönduðum 

bardagaíþróttum. 

Aðferð: Rannsóknin var tilfellarannsókn með einliða sniði. Tekinn var fyrir 

einn þátttakandi (25 ára, KK, 94,3 kg, 183 cm) sem keppir í blönduðum 

bardagaíþróttum. Framkvæmt var sex daga VL með vatnshleðslu og miðað 
við 5% (4,7) líkamsþyngdarmissi. Framkvæmdar voru tvær afkastamælingar 

þar sem mælt var aflþol, loftfirrt hámarksþol og vöðvaþol. Fyrir VL (M1) og 

eftir VL og 24 klukkustundir til endurheimtar (M2). 

Niðurstöður: HLM með VL var 4,8% (4,55 kg). Líkamsþyngdaraukning við 

endurheimt var 2,7% (2.05 kg). Í 60 s bosco prófi munar 3,2% á 
endurtekningum en munur á framleiddum wöttum (W) 9,2%. Í 500 m 

róðrarprófi var munur á tíma 4,4% og 14,2% á vöttum að meðaltali. Í 

armbeygjuprófi var 5,6% munur á tíma og 4% munur á endurtekningum.  

Ályktanir: Niðurstöður gefa til kynna að HLM með VL hafi neikvæð áhrif á 

frammistöðu í 60 s bosco prófi og 500 m róðrarprófi en ekki í armbeygjuprófi. 
24 klukkustundir endurheimt er ekki nóg til að koma í veg fyrir neikvæð áhrif 

á aflþol og loftfirrt hámarksþol af völdum HLM.
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Formáli 
Þessi rannsókn er 12 ECTS til lokaverkefnis í B.Sc. í íþróttafræði á lýðheilsubraut 

við Háskólann í Reykjavík. Verkefnið var unnið undir handleiðslu Jóhannes Más 

Marteinssonar. Þegar ég hóf fyrst nám í Háskólanum í Reykjavík var markmiðið 

aðallega að bæta sjálfan mig sem íþróttamann í blönduðum bardagaíþróttum. 

Hugmyndin að lokaverkefni kviknaði á þriðja ári þegar ég fór að velta fyrir mér 

hversu miklar öfgar í þyngdartapi tíðkast í keppni innan íþróttarinnar. 

Viðfangsefnið er einnig áhugavert í ljósi þess að Gunnar Nelson, skærasta stjarna 

Íslands í blönduðum baradagaíþróttum sker ekki niður fyrir bardaga og hefur verið 

mjög gagnrýninn á þennan þátt íþróttarinnar („Gunnar Nelson believes weight 

cutting should be eliminated in MMA“, 2016). Einnig hefur ítrekað komið fyrir að 

bardagamenn hafa þurft að hætta við bardaga sökum vafasamra aðferða til þess að 

ná vigt (Al-Shatti, 2016; Bohn, 2016; Raimondi, 2016) og leggja sig í stórhættu um 

leið. Mig langaði að skoða hvaða áhrif vökvalosunarferlið sem keppendur fara í 

gegnum hefur á leiklíkar afkastamælingar. Því valdi ég að skoða aflþol, loftfirrt 

hámarksþol og vöðvaþol til að gera mælingarnar sem líkastar aðstæðum í keppni. 

Sömuleiðis vona ég að þessi rannsókn geti verið grundvöllur að frekari rannsóknum 

hérlendis því MMA á bara eftir að stækka á komandi árum og Í ljósi þess vona ég 

að rannsóknin leiði gott af sér og dragi úr hættulegum aðferðum við niðurskurð. 

Ég vil þakka Magnúsi Inga Ingvarssyni og Hrólfi Ólafssyni fyrir að hjálpa mér í 

þessu verkefni. Því miður þurfti Magnús að hætti við vegna meiðsla og ofþjálfunar.  

Hrólfur á hrós skilið fyrir að bjarga verkefninu á ögurstundu þegar Magnús 

forfallaðist. Starfsmönnum  Mjölnis færi ég þakkir fyrir að leyfa mér að yfirtaka 

lyftingasalinn fyrir mælingarnar. Einnig vil ég þakka Hermanni Þór Haraldssyni 

fyrir aðstoð við mælingar. Foreldrum mínum og unnustu vil ég þakka fyrir stuðning 

og yfirlestur. Sömuleiðis færi ég Jóhannesi Má Marteinssyni þakkir fyrir  

ábendingar, leiðsögn og hjálp sem leiðbeinandi og fyrir að útvega forritið Kine 

jump. Einnig vil ég þakka starfsmönnum Kine ehf fyrir að heimila mér afnot af 

hugbúnaði sínum. Að lokum vil ég þakka Grétari Bjarna Guðjónssyni fyrir að 

prófarkalesa verkefnið. 
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1. Inngangur 
Bardagaíþróttir hafa fylgt mannkyninu frá upphafi siðmenningar. Getan til þess að 

yfirbuga andstæðing með eigin leikni, fimi eða vöðvaafli hefur verið lofuð af 

mannkyninu frá örófi alda. Elstu heimildir um eiginlegar baradagalistir eiga 

uppruna sinn í Kína („Martial art“, 2015) en keppni í óvopnaðri viðureign kom fyrst 

fram á sjónarsviðið í Egyptalandi (T. A. Green og Svinth, 2010; „Sports in ancient 

egypt“, e.d.). Einnig hefur komið fram að keppni í ýmsum bardagaíþróttum var hluti 

af Ólympíuleikum Grikklands til forna. Til að mynda var fjölbragðaglíma innleidd 

708 fyrir Krist, hnefaleikar 688 fyrir Krist og pancratium 648 fyrir Krist sem var 

samblanda af hnefahöggum, spörkumog glímu (Young og Abrahams, 2016). 

Keppendur á leikunum voru yfirleitt atvinnumenn sem sköpuðu sér frægð og frama 

í keppni. Nú á dögum eru bardagaíþróttir um fjórðungur keppnisgreina á 

Ólympíuleikunum („International Olympic Committee“, 2017). Sumar 

bardagaíþróttir eins og hnefaleikar og blandaðar bardagaíþróttir eru vinsælar á 

heimsvísu og hafa miljónir áhorfenda (Kim, Greenwell, Andrew, Lee og Mahony, 

2008; Ko og Kim, 2010). 

1.1. Þyngdarflokkar 

Framan af var engin skipting milli þyngdarflokka og allir keppendur í 

bardagaíþróttum börðust í sama flokki. Þetta fyrirkomulag gagnaðist þyngri og 

stærri keppendum en kom niður á þeim sem léttari voru. Tilkoma þyngdarflokka í 

hnefaleikum í lok 19. aldar og byrjun 20. aldar gerði léttari keppendum kleift að 

etja kappa á jafnréttis grundvelli. Nú til dags eru flestar bardagaíþróttir með nokkuð 

svipaða flokkaskiptingu (Bagchi, Nair og Sen, 2013; Craig A. Horswill, 2009; 

Langan-Evans, Close og Morton, 2011). Dæmi um slíka flokkaskiptingu má sjá á 

töflu 1. Íþróttamennirnir eiga því að etja kappi á jafnréttisgrundvelli hvað varðar 

líkamsstærð, styrk og snerpu (Burke og Cox, 2009; Langan-Evans o.fl., 2011).  

Þessi skipting milli þyngdarflokka bjó til nýtt vandamál. Keppendur berjast nú við 

að komast í léttari þyngdarflokk til að hámarka yfirburði sína gagnvart 

andstæðingum sínum, sem gengur þvert á tilgang þess að skipta keppendum niður 

eftir þyngd.  
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Tafla 1. Flokkaskipting í blönduðum bardagaíþróttum ( byggt á: „Unified rules and other important 

regulations of mixed martial arts“, e.d.) 

Þyngdarflokkar Efri líkamsþyngdarmörk 

Strávigt 52,2 kg 

Fluguvigt 56,7 kg 

Bantamvigt 61,2 kg 

Fjaðurvigt 65,8 kg 

Léttvigt 70,3 kg 

Veltivigt 77,1 kg 

Millivigt 83,9 kg 

Léttþungavigt 93,0 kg 

Þungavigt 120,2 kg 

Ofurþungavigt +120,2 kg 

Tafla 1 sýnir heiti á þyngdarflokkum og skiptingu eftir efri líkamsþyngdarmörkum 

í kílógrömmum (kg) í blönduðum bardagaíþróttum. 

1.2. Hraður líkamsþyngdarmissir 

Margir keppendur reyna að létta sig mikið á skömmum tíma fyrir bardaga til þess 

að keppa í léttari flokki en þeim er eðlislægur. Það gera þeir í þeim tilgangi  að 

berjast við léttari, minni og veikari andstæðinga (Guilherme Giannini Artioli o.fl., 

2010; Langan-Evans o.fl., 2011). Þetta ferli er nefnt hraður líkamsþyngdarmissir (e. 

Rapid weight loss) (HLM) og er vel þekkt innan bardagaíþrótta. Þrátt fyrir að 

letjandi áhrif HLM á heilsu séu vel þekkt (Oppliger, Case, Horswill og Landry, 

1996) eru skaðlegar og öfgafullar aðferðir við  þyngdartap mjög algengar í flestum 

bardagaíþróttum, eins og grísk-rómverskri glímu og fjölbragðaglímu  (Steen og 

Brownell, 1990), júdó (G. G. Artioli o.fl., 2010; Guilherme G. Artioli, Franchini, 

o.fl., 2010; Guilherme G. Artioli, Iglesias, o.fl., 2010; Guilherme Giannini Artioli 

o.fl., 2010; Brito o.fl., 2012), Jujitsu (Brito o.fl., 2012), karate (Brito o.fl., 2012), 

taekwondo (Brito o.fl., 2012; Kazemi, Shearer og Su Choung, 2005; Tsai, Chou, 

Chang og Fang, 2011), hnefaleikum (Saarni, Rissanen, Sarna, Koskenvuo og 

Kaprio, 2006) og blönduðum bardagaíþróttum (Crighton, Close og Morton, 2016; 

Jetton o.fl., 2013).  

1.3. Blandaðar bardagaíþróttir 

Blandaðar bardagaíþróttir er keppnisíþrótt þar sem keppt er í óvopnaðri viðureign 

milli tveggja andstæðinga þar sem bæði má nota högg og glíma (Burke o.fl., 2009). 
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Íþróttin byggir á samblandi af hinum ýmsu bardagalistum svo sem brasilísku jiu 

jitsu, hnefaleikum, sparkbox muy thai, karate, júdó, grísk-rómverskri og fjölbragða 

glímu svo þær helstu séu nefndar (Spencer, 2009). Keppt er í flokki atvinnumanna 

og áhugamanna svipað og þekkist í hnefaleikum. Mót eða keppnisatburðir (e. 

Events) á atvinnumannagrundvelli eru haldnar af mismunandi samtökum en þau 

stærstu um þessar mundir eru Ultimate Fighting Championship (UFC) og Bellator. 

Alþjóðleg mót eru haldnar á áhugamannagrundvelli af IMMAF (alþjóðasambandi 

blandaðra bardagaíþrótta). Sambandið stendur fyrir bæði álfukeppnum og 

heimsmeistaramótum („IMMAF events“, e.d.).  

1.3.1. Reglur 

Keppendur berjast inni í þar til gerðu ,,búri” eða hnefaleikahring. Keppt er í þremur  

eða fimm lotum, þremur í hefðbundnum bardaga og fimm  í titilbardaga. Lengd lotu 

er þrjár  mínútur hjá áhugamönnum en fimm mínútur hjá atvinnumönnum. 

Markmiðið er að yfirbuga andstæðinginn. Sigur fæst þegar dómari þarf að stöðva 

keppni eða með dómaraúrskurði sem byggir á stigagjöf. Sigurvegar í lotu fær 10 

stig en sá sem tapar fær 9 eða færri. Uppgjöf: Keppandi gefur merki um að hann 

hafi gefist upp, annað hvort með orðum eða með því að slá létt í hinn keppandann 

eða í gólfið. Uppgjöf er hægt að þvinga fram með höggum, hengingu eða líkamslás. 

Rothögg (K.O): Andstæðingurinn er gerður óvirkur með höfuðhöggi og hann missir 

meðvitund. Tæknilegt rothögg (T.K.O.): Keppandinn er hættur að verja sig 

meðvitað eða neyðist til að hætta vegna meiðsla. Ef hvorugur keppenda getur tryggt 

sigur áður en tímamörk klárast eru stigin talin („Unified rules and other important 

regulations of mixed martial arts“, e.d.). Stigagjöf er metin eftir því hvor hefur lent 

fleiri höggum, stjórnað miðju hringsins svo eitthvað sé nefnt (La Bounty, Campbell, 

Galvan, Cooke og Antonio, 2011; Bledsoe, 2009; „Unified rules and other 

important regulations of mixed martial arts“, e.d.).  

1.3.2 Saga 

Fyrsti vísir af íþróttinni eins og hún þekkist í dag hófst um 1990 í Bandaríkjunum 

með tilkomu UFC. Reglur hins upprunalega UFC voru litlar sem engar. Eingöngu 

var bannað að pota í augu, bíta og beita svokölluðu fish hooking sem felur í sér að 

stinga fingrum inn í líkamsop andstæðings, líklegast munninn, og rífa eða halda í. 

Þar var miðað við að etja saman ólíkum bardagalistum til að finna hinn fullkomna 

stíl. Því var nánast allt annað leyfilegt svo sem sparka, kýla, nota hné og olnboga 
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ásamt hinum ýmsu fantabrögðum og glímutökum. Keppni endaði yfirleitt á því að 

keppandi tilkynnti uppgjöf eða með rothöggi þar sem annar keppandinn missti 

meðvitund og gat því ekki haldið áfram keppni (Spencer, 2009). Síðar var tekið upp 

lotukerfi með tíu  stigakerfi, hefðbundin viðureign er þrjár, fimm mínútna lotur með 

einnar mínútu hléi á milli en í titilbardögum var bætt við tveimur aukalotum. Áður 

höfðu hvorki verið samræmdar tímareglur og stundum ekki einu sinni tímamörk 

(La Bounty o.fl., 2011).  

1.3.3 Þarfagreining 

Eins og áður hefur komið fram er keppt  í þyngdarflokkum og þurfa keppendur því 

að halda sig innan tiltekinna þyngdarmarka til að fá að taka þátt ellegar er 

þátttakandinn dæmdur úr leik („Unified rules and other important regulations of 

mixed martial arts“, e.d.). Því þurfa keppendur að vera mjög sterkir hlutfallslega og 

mega ekki bæta á sig þyngd sem gæti heft möguleika þeirra á því að ná 

líkamsþyngdarmörkum fyrir sinn þyngdarflokk. Keppendur þurfa að vera í góðu 

alhliðaformi til að hámarka árangur sinn (Amtmann, Amtmann og Spath, 2008; La 

Bounty o.fl., 2011), sér í lagi þurfa þeir loftfirrt þol og háan mjólkursýruþröskuld 

þar sem þeir þurfa að geta framkvæmt aflmiklar hreyfingar ítrekað í keppni í miklu 

þreytuástandi (Alm og Yu, 2013; Amtmann o.fl., 2008; La Bounty o.fl., 2011; 

Mikeska, 2014; Tack, 2013; Tota o.fl., 2014).  Í MMA notast líkaminn aðallega við 

loftfirrt efnaskipti, samblöndu af phosphagen og mjólkursýru kerfunum eftir því 

hversu lengi hver hreyfing/árás er í framkvæmd (Alm og Yu, 2013; Amtmann o.fl., 

2008; La Bounty o.fl., 2011). Því er mikil þörf á hæfni til síendurtekinnar 

aflmyndunnar af völdum loftfirrtra efnaskipta (Tack, 2013). Íþróttamaðurinn verður 

að hafa getu til að framkvæma kvikar hreyfingar á snöggan og kraftmikinn hátt í 

bland við hæfni til hraðrar endurheimtar með loftháða orkukerfinu kerfinu (Alm og 

Yu, 2013; Amtmann o.fl., 2008; La Bounty o.fl., 2011). Komið hefur fram að 

vöðvaþol getur verið mikilvægt fyrir frammistöðu í glímuíþróttum (Franchini, 

Vecchio, Matsushigue og Artioli, 2011). Þar sem stór hluti af viðureign byggir á 

glímu má leiða líkur að því að vöðvaþol sé mikilvægt fyrir keppendur í blönduðum 

bardagaíþróttum.  

 

 



10 
 

2. Fræðilegur bakgrunnur: Aðferðir og áhrif á líkamann 
HLM er niðurskurðarferli sem keppendur í bardagaíþróttum nota til þess að losa sig 

við þyngd til að ná ákveðnum þyngdarviðmiðum. Ferlið vísar til þess að 

íþróttamennirnir þurfa að losa sig við þyngd á stuttum tíma til þess að ná vigtun 

(Guilherme Giannini Artioli o.fl., 2010). 

Komið hefur fram að keppendur í blönduðum bardagaíþróttum fara í gegnum 

marktækt mikla vökvalosun og breytingar á líkamsþyngd sólarhring fyrir bardaga 

og hlaða svo á sig þyngd á keppnisdag (Crighton o.fl., 2016; Jetton o.fl., 2013). 

Þegar skoðað var vökvaástand líkamans hjá keppendum kom í ljós að þvagprufur 

sýndu fram á að meirihluti bardagamanna náði ekki að vökvahlaða fyrir keppni. 

Bardagamenn keppa því í ofþurrkuðu líkamsástandi (Jetton o.fl., 2013) sem eykur 

álag á hjarta og æðakerfið og getur komið niður á frammistöðu og aukið hættu á 

dauðsföllum í keppni. 

Til að skera niður nota íþróttamenn ýmsar aðferðir eins og að minnka vökvainntöku, 

stunda æfingar eða fara í þurrgufubað í plastgalla, takmarka hitaeiningafjölda, fasta 

einum degi fyrir keppni, kolvetnasvelta og fitusvelta  (G. G. Artioli o.fl., 2010; 

Guilherme Giannini Artioli o.fl., 2010; Brito o.fl., 2012; King og Mezey, 1987; 

Kiningham og Gorenflo, 2001; Langan-Evans o.fl., 2011; Oppliger, Steen og Scott, 

2003). Einnig er notast við uppköst, megrunartöflur, þvagræsi- og hægðalosandi lyf 

(Edith Filaire, Rouveix, Pannafieux, Ferrand og others, 2007; King og Mezey, 

1987). Þvagræsilyf eru bönnuð af WADA í keppni (Cadwallader, De La Torre, Tieri 

og Botrè, 2010) og eru algengustu lyfjamisnotkunarmálin í bardagaíþróttum (Kordi, 

Maffulli, Wroble og Wellby, 2009). Íþróttamenn sem stunda HLM virðast einnig 

stunda þyngdarhringun (e. weight cycling) sem vísar til þess að losa sig reglulega 

við þyngd og bæta á sig aftur (J. N. Roemmich og Sinning, 1996).  

2.1 Áhrif á líkamann 

Rannsóknir á íþróttum þar sem keppt er í þyngdaraflokkum gefa til kynna að tengsl 

séu á milli HLM og margvíslegra skaðlegra áhrifa á líkamann (Agel, Ransone, 

Dick, Oppliger og Marshall, 2007; M. Fogelholm, 1994; Franchini o.fl., 2011; C. 

M. Green, Petrou, Fogarty-Hover og Rolf, 2007; Houston, Marrin, Green og 

Thomson, 2016; Landers, Arent og Lutz, 2001; Oöpik o.fl., 1996; Saltin, 1964; Tsai 

o.fl., 2011). Samantektarrannsókn Fogelholm (1994) gaf til kynna að HLM skerði 

líkamlega frammistöðu og auki líkur á álagsbrotum. Houston og félagar (2016) 
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greindu frá því að hratt þyngdartap hjá glímuköppum með takmörkun á fæðu og 

vökvainntöku getur lækkað glýkógenbirgðir beinagrindavöðva og þriggja 

klukkustunda hlé til endurheimtar hafði lítil áhrif á glýkógen endurheimt. Einnig 

kom fram að ferlið hafði neikvæð áhrif á kraftmyndun í vöðvasamdrætti. 

Sömuleiðis sýndu Landers og félagar (2001) fram á tengsl milli HLM og veikleika 

í vöðvum, vandamálum með stjórnun á líkamshita og þvagfærakerfi ásamt 

hjartsláttartruflunum. Saltin (1964) sýndi fram á að eftir HLM var marktækur 

munur á hjartsláttartíðni (13 slög á mínútu/meðaltali) eftir VL, þegar unnið var á 

minna en hámarks álagi (e. Submax intensity). Faraldsfræðilegar rannsóknir hafa 

sýnt fram á fylgni milli HLM og aukinni hætti á meiðslum (Agel o.fl., 2007). Sýnt 

hefur verið fram á 5% rýrnun á líkamsmassa hafði áhrif á efnaskipti og mynstur 

vöðvasamdráttar sem virðist auka líkur á meiðslum (Oöpik o.fl., 1996). Ein 

rannsókn á júdómönnum leiddi í ljós að íþróttamenn sem léttu sig um meira en 5% 

af líkamsþyngd voru líklegri til þess að meiðast í keppni en þeir sem gerðu það ekki 

(C. M. Green o.fl., 2007). Þá virðist vera aukin hætta á veikindum í kjölfar 

niðurskurðar sökum álags á ónæmiskerfið hjá keppendum í júdó (Franchini, Brito 

og Artioli, 2012) og taikwondo (Tsai o.fl., 2011). Þá er talið að ferlið hafi neikvæð 

áhrif á viðbragðstíma sjónskynjunar, sem getur skert frammistöðu í höggíþróttum, 

hvort sem það er gert með vökvalosun eða mataræði (Evans, 2013). 

2.1.1. Áhrif á afköst 

Fræðilegum heimildum varðandi áhrif HLM á frammistöðu líkamanns ber ekki 

saman.  Annars vegar benda þær til þessa að HLM hafi letjandi áhrif á frammistöðu 

(J. S. Bosco, Greenleaf og Terjung, 1968; Herbert og Ribisl, 1972; Houston o.fl., 

2016; Maffulli, 1992; J. N. Roemmich og Sinning, 1996; Viitasalo, Kyröläinen, 

Bosco og Alen, 1987; Webster, Rutt og Weltman, 1990) en aðrar gefa til kynna að 

HLM hafi engin áhrif á afköst líkamans (Houston o.fl., 2016; Jacobs, 1980; Saltin, 

1964; Serfass, Stull, Alexander og Ewing, 1984). Maffulli (1992) sýndi til að 

mynda fram á fylgni milli HLM með takmörkun á inntöku kolvetna og rýrnunar á 

kyrrstöðu vöðvaþoli og loftfirrtu þoli í rannsókn sinni á íþróttamönnum í rússnesku 

bardagalistinni sambó. Houston og félagar (2016) greindu frá því að HLM hjá 

glímuköppum með takmörkun á fæðu og vökvainntöku hafi neikvæð áhrif á 

hreyfistyrk en ekki loftfirrt og loftháð þol. Saltin (1964) greindi frá því að HLM 

með VL virðist ekki hafa áhrif á hámarks stöðukraft (e. Maximal isometric 

strength). Það sama hefur komið fram varðandi hámarksgripstyrk (e. Maximal grip 
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strength) og gripþol (e. Grip endurance) hjá glímumönnum ef þyngdartapið er innan 

við 5% af líkamsþyngd (Serfass o.fl., 1984). Aftur á móti hafa aðrar rannsóknir í á 

áhrifum VL á frammistöðu sýnt fram á letjandi áhrif á hámarks stöðukrafti (J. S. 

Bosco o.fl., 1968; Viitasalo o.fl., 1987) hæfni til aflmyndunar (Hickner o.fl., 1991; 

Viitasalo o.fl., 1987) og tapi á hreyfikrafti (e. Dinamic strength)  (Houston o.fl., 

2016). Þá er talið er að HLM upp að 4,8% þyngdartapi með vökvalosun hafi letjandi 

áhrif á loftháð afl hjá glímumönnum (Herbert og Ribisl, 1972). Sömuleiðis hefur 

VL og takamörkun á fæðuinntöku letjandi áhrif á hæfni til aflmyndunar í efri búk 

hjá glímumönnum (Hickner o.fl., 1991). Jacobs (1980) sýndi aftur á móti fram á að 

þyngdartap upp að 5% með VL í umhverfisklefa virðist ekki hafa áhrif á 

frammistöðu í wingate anaerobic prófi. HLM (2,4 dagar) með VL og takmörkun á 

fæðuinntöku virðist ekki hafa áhrif á loftfirrta afkastagetu (styrk, hraða og loftfirrt 

þol) hjá keppendum í júdó og glímu ef þyngdartap er innan við 5% af líkamsþyngd 

(G. M. Fogelholm, Koskinen, Laakso, Rankinen og Ruokonen, 1993).  

Sýnt hefur verið fram á að sjö daga takmörkun á fæðu- og vökvainntöku í bland við 

erfiðar æfingar til þess að viðhalda þyngdarmörkum hefur neikvæð áhrif á 

hámarksgripstyrk og árangur í 30 sekúndu uppstökksprófi en ekki í 7 sekúndu 

uppstökksprófi hjá afreksmönnum í júdó (E. Filaire, Maso, Degoutte, Jouanel og 

Lac, 2001). Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn Degoutte og félaga (2006) 

á afreksmönnum í júdó. Þar kom í ljós að niðurskurður með sömu aðferðum leiddi 

til rýrnunar á hámarksgripstyrk og aflþoli í efri búk. Í rannsókn Websters og félaga 

(1990) á bandarískum háskóla glímuköppum kom fram að HLM hafi neikvæð áhrif 

á frammistöðu. Líkt var eftir vökvalosunar ferli við keppnisaðstæður sem sýndi 

fram á að ef afvötnun fer fram 12 tímum fyrir „keppni“ er marktækur munur á styrk, 

loftfirrt afli, loftfirrtri hámarksþoli, mjólkursýruþröskuld og loftháðu afli. Komið 

hefur fram að HLM hafi neikvæð áhrif á vöðvaþol hjá glímuköppum (Craig A. 

Horswill, 1992). Gutiérrez, Ruiz, Mesa og Castillo (2003) báru saman áhrif hraðrar 

vökvalosunar á kvenkyns og karlkyns íþróttamenn sem höfðu enga fyrri reynslu af 

niðurskurði. Þá kom í ljós að hröð vökvalosun í þurrgufu hafði letjandi áhrif á afl 

hjá kvenkyns þátttakendum en ekki karlkyns.  

Komið hefur fram að ofþurrkur hefur neikvæð áhrif á hámarkssúrefnisþröskuld hjá 

afreks þolíþróttamönnum (Nybo, Jensen, Nielsen og González-Alonso, 2001) og 

knöpum (Dolan, Cullen, McGoldrick og Warrington, 2013) og dregur úr hæfni 
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hjarta- og æðakerfisins til að takast á við álag (González-Alonso, Mora-Rodríguez, 

Below og Coyle, 1997). Rannsakendur hafa sýnt fram á að minnkun á loftfirrtu þoli 

komi yfirleitt fram þegar íþróttamennirnir hafa ekki fengið tækifæri á að hlaða, 

borða og drekka eftir vigtun (E. Filaire o.fl., 2001; Hickner o.fl., 1991; McMurray, 

Proctor og Wilson, 1991; Webster o.fl., 1990). Hins vegar hafa keppendur í flestum 

bardagaíþróttum ákveðinn tíma til þess að ná sér eftir þyngdartapið í vigtun. Það er 

gert með því að endurhlaða líkamann af kolvetnum, steinefnum og vökva. Þessi 

tími getur verið allt frá nokkrum klukkustundum upp í  meira en heilan dag, en 

líklegt er að innan 3-4 klukkustunda sé íþróttamaðurinn búinn að ná loftfirrtri 

afkastagetu sinni á strik eftir þyngdartapið (Guilherme G. Artioli, Iglesias, o.fl., 

2010; Houston o.fl., 2016). Aftur á móti benda rannsóknir á að ef íþróttamaðurinn 

hefur litla reynslu af niðurskurðarferlinu þá geti HLM haft neikvæð áhrif á 

frammistöðu hans (Finn, Dolgener og Williams, 2004; Smith, Dyson, Hale, 

Harrison og Mcmanus, 2000).  

2.1.2. Áhrif á geðræna þætti 

Að kanna áhrif HLM á geðræna þætti og andlega heilsu er sennilega erfiðara en þó 

jafn mikilvægt og líkamlegi þátturinn. Margar rannsóknir á íþróttamönnum hafa 

sýnt fram á neikvæð áhrif HLM á skapgerð og geðheilbrigði (Caulfield og 

Karageorghis, 2008; Choma, Sforzo og Keller, 1998; Degoutte o.fl., 2006; E. 

Filaire o.fl., 2001; M. Fogelholm, 1994; Hall og Lane, 2001a; C. A. Horswill, Park 

og Roemmich, 1990; King og Mezey, 1987; Steen og Brownell, 1990; Terry, Lane 

og Warren, 1999; Umeda o.fl., 2004). Fogelholm (1994) greindi frá því að 

glímukappar í miklum niðurskurði fundu fyrir skertri athygli og verri skapgerð, sér 

i lagi meiri streitu, andlegri þreytu og reiði. Rannsókn Choma og félaga (1998) á 

háskóla glímuköppum gaf til kynna að HLM með VL og svelti hafði letjandi áhrif 

á skapferli og skammtímaminni. Þegar afreksræðarar voru rannsakaðir kom fram 

að þátttakendur í niðurskurði mælast hærri í þunglyndi, spennu og ringlun (e. 

Confusion) (Terry o.fl., 1999). Hall og Lane (2001b) rannsökuðu viðbrögð 

hnefaleikamanna gagnvart HLM fyrir keppni. Þar var fylgni milli matarvenja og 

lélegrar frammistöðu, meiri reiði, þreytu, spennu og skertrar lífsgleði. Svipaðar 

niðurstöður hafa komið fram hjá knöpum. Til að mynda sýndi rannsókn Caulfield 

og Karageorghis (2008) á atvinnuknöpum að HLM hafði neikvæð áhrif á geðheilsu 

og skapferli og jók líkur á átröskunarhegðun. 
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Þó nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á að íþróttamenn sem hafa gengið í gegnum 

HLM hafa verra skammtímaminni, lífsgleði er minni, einbeiting er slakari og 

sjálfstrausti er minna, auk þess að mælast hærri í reiði, ruglingi, þreytu, þunglyndi 

og einmanaleika (Degoutte o.fl., 2006; E. Filaire o.fl., 2001; C. A. Horswill o.fl., 

1990; Steen og Brownell, 1990; Umeda o.fl., 2004). Allt eru þetta þættir sem geta 

haft neikvæð áhrif á frammistöðu í keppni. Til dæmis hefur slakara 

skammtímaminni áhrif á hæfni íþróttamannsins til að fylgja fyrirmælum þjálfarans 

fyrir bardaga. Sömuleiðis getur skortur á einbeitingu haft áhrif á getu 

íþróttamannsins til að takast á við truflanir á hæsta stigi keppninnar, og þar með 

komið niður á frammistöðu. Lítið  sjálftraust getur dregið úr sannfæringu iðkandans 

um að geta sigrað andstæðing sinn. Ringlun getur haft áhrif á hæfni íþróttamannsins 

til ákvarðanatöku í keppni, reiði getur dregið úr sjálfsstjórn og jafnvel valdið því að 

keppandinn gerir villur og brot sem hann myndi annars ekki gera. Þunglyndi og 

einangrun getur komið niður á hæfni til að takast á við erfiða þjálfun og dregið úr 

hvata hans til að æfa. 

Þó nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á að íþróttamenn sem hafa gengið í gegnum 

HLM hafa verra skammtímaminni, lífsgleði er minni, einbeiting er slakari og 

sjálfstrausti er minna, auk þess að mælast hærri í reiði, ruglingi, þreytu, þunglyndi 

og einmanaleika (Degoutte o.fl., 2006; E. Filaire o.fl., 2001; C. A. Horswill o.fl., 

1990; Steen og Brownell, 1990; Umeda o.fl., 2004). Allt eru þetta þættir sem geta 

haft neikvæð áhrif á frammistöðu í keppni. Til dæmis hefur slakara 

skammtímaminni áhrif á hæfni íþróttamannsins til að fylgja fyrirmælum þjálfarans 

fyrir bardaga. Sömuleiðis getur skortur á einbeitingu haft áhrif á getu 

íþróttamannsins til að takast á við truflanir á hæsta stigi keppninnar, og þar með 

komið niður á frammistöðu. Lítið  sjálftraust getur dregið úr sannfæringu iðkandans 

um að geta sigrað andstæðing sinn. Ringlun getur haft áhrif á hæfni íþróttamannsins 

til ákvarðanatöku í keppni, reiði getur dregið úr sjálfsstjórn og jafnvel valdið því að 

keppandinn gerir villur og brot sem hann myndi annars ekki gera. Þunglyndi og 

einangrun getur komið niður á hæfni til að takast á við erfiða þjálfun og dregið úr 

hvata hans til að æfa. 

Til viðbótar við framangreind vandamál, er hátt hlutfall glímumanna sem hafa 

miklar áhyggjur af líkamsþyngd sinni og hversu mikið þeir borða. Þeir leiðast því 

fremur út í takmarkanir á hitaeiningum og aðrar megrunaraðferðir. Um 10-20% 
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finnst þeir ekki hafa stjórn á sér þegar þeir borða og hlutfallið eykst upp í 30-40% í 

kjölfar keppni. Allt eru þetta eru sígild einkenni átröskunar (Steen og Brownell, 

1990). Þessi sífellda einbeiting á stjórnun líkamsþyngdar eykur líkur á 

átröskunarsjúkdómum eða áráttum eins og átköstum, lotugræðgi og lystarstoli, sér 

í lagi hjá kvenkyns íþróttamönnum (Edith Filaire o.fl., 2007; M. Fogelholm, 1994). 

Til dæmis virðast glímumenn sem einblína á líkamsþyngd sína ekki vera ánægðir 

með líkama sinn þrátt fyrir að vera með lágt hlutfall fituprósentu (Woods, Wilson 

og Masland Jr., 1988). Þessi hegðun verður algengari eftir því sem keppt er á hærra 

stigi (Woods o.fl., 1988). Því kemur ekki á óvart að offitu og yfirþyngdarvandamál 

eru mun algengari hjá fyrrum bardagaíþróttamönnum þegar þeir eru bornir saman 

við íþróttamenn sem þurftu ekki að skera niður reglulega á keppnisferli sínum 

(Saarni o.fl., 2006).  

2.2. Tíðni í íþróttum 

Samantektarrannsókn á tíðni HLM í bardagaíþróttum sýndi fram á að um helmingur  

keppenda, burtséð frá hvaða bardagaíþrótt þeir iðkuðu, skera niður stuttu fyrir 

keppni (Franchini o.fl., 2012). Þó nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á ofgnótt 

HLM, 60-90% meðal keppenda í glímugreinum (grísk- rómversk- og 

fjölbragðaglíma) í menntaskóla, háskóla og á alþjóðlegu keppnistigi (Alderman, 

Landers, Carlson og Scott, 2004; Kiningham og Gorenflo, 2001; Oppliger o.fl., 

2003; Steen og Brownell, 1990). Svipaðar niðurstöður má finna meðal keppenda í 

Júdó þar sem tæplega 90%, (þungavigtarmenn undaskildir), sögðust hafa notað 

HLM rétt fyrir keppni, en nokkuð færri sögðust gera það reglulega fyrir keppni 

(Guilherme Giannini Artioli o.fl., 2010). Brito og félagar (2012) greindu frá nokkuð 

lægri prósentutölum meðal júdómanna sem skera niður reglulega (62.8%). 

Rannsóknin sýndi fram á  svipaðar tölur hjá íþróttamönnum úr öðrum 

bardagaíþróttum en rannsóknin tók einnig einnig mið af keppnismönnum í karate 

(70.8%), taekwondo (63.3%) og jujitsu (56.8%). Þessar prósentutölur eru 

sambærilegar áðurnefndum tölum hjá keppendum í glímugreinum (Alderman o.fl., 

2004; Kiningham og Gorenflo, 2001; Oppliger o.fl., 2003; Steen og Brownell, 

1990). Þetta virðist eiga við keppendur í flestum bardagaíþróttum. Komið hefur 

fram að 77,4% keppenda í baradagaíþróttum skáru niður fyrir keppni, þyngdartapið 

var að meðaltali 5,4% af líkamsþyngd og á bilinu 1-10 kg (Coufalova, Prokesova, 

Maly og Heller, 2013). Kynferði iðkenda virðist ekki hafa áhrif á tíðni HLM, en 
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hærra keppnisstig hefur hins vegar verið tengt öfgafyllri 

þyngdarstjórnunaraðferðum hjá júdókeppendum (Guilherme Giannini Artioli o.fl., 

2010).  

Komið hefur fram að um það bil 60% júdókeppenda byrja að stunda HLM snemma 

á ferlinum eða á aldrinum 12-15 ára (Guilherme Giannini Artioli o.fl., 2010). 

Svipaðar niðurstöður hafa komið fram hjá karlkyns glímuköppum í Íran, aldursbil 

15,5±2,4 ár (Kordi, Ziaee, Rostami og Wallace, 2011). Brito og félagar (2012) 

greindu frá því að notkun HLM byrjar fyrst á unglingsárunum hjá iðkendum í karate 

(13,6±1,4 ár) og taekwondo (14,2±2,1 ár) en nokkuð seinna á ferlinum hjá jujitsu 

iðkendum (21,1±5,2 ár). Sýnt hefur verið fram að niðurskurðarferlið geti verð mikið 

vandamál á unglingsárunum sem skaðar  vöxt og þroska íþróttamannsins (James N. 

Roemmich og Sinning, 1997). Því fyrr á ferlinum sem íþróttamenn byrja að skera 

niður, þeim mun meiri hætta er á þyngdartaps tengdum vandamálum (Guilherme 

Giannini Artioli o.fl., 2010). Flestir íþróttamenn skera niður um 2-5% af 

líkamsþyngd sinni fyrir keppni en undir 40% tekur á bilinu 5-10% af líkamsþyngd 

sinni með HLM (Guilherme Giannini Artioli o.fl., 2010; Steen og Brownell, 1990). 

Flestir íþróttamenn greina frá því að mesti niðurskurður sem þeir hafa farið í 

gegnum var á bilinu 5-10%, en margir sögðust hafa farið yfir 10% þyngdartap 

(Guilherme Giannini Artioli o.fl., 2010; Brito o.fl., 2012; Steen og Brownell, 1990). 

Slíkur niðurskurður er framkvæmdur reglulega hjá keppendum í bardagaíþróttum, 

í vikunni fyrir vigtun (Guilherme Giannini Artioli o.fl., 2010; Oppliger o.fl., 2003; 

Steen og Brownell, 1990). 

2.3. Frammistaða í keppni 

Þó ekki fari á milli mála að HLM hafi neikvæð áhrif á lífeðlisfræðilega og 

heilsufarslega þætti (Oppliger o.fl., 1996) þá eru heimildir varðandi áhrif á 

frammistöðu loftfirrtrar afkastagetu nokkuð tvíræðar sökum þess hversu margar 

breytur hafa áhrif á svörun líkamans við hröðum niðurskurði. Þar má helst nefna 

tíma sem fer í niðurskurð, endurheimt eftir vigtun og matarræði/megrunaraðferð 

sem eru notaðar hverju sinni. 

Nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á og rannsakað tengsl milli HLM og árangurs  í 

keppni á mótum í grísk-rómverskri glímu og fjölbragðaglímu (Alderman o.fl., 

2004; Craig A. Horswill, Scott, Dick og Hayes, 1994; Wroble og Moxley, 1998). 

Þegar litið er til stórra móta þá kom fram að þeir íþróttamenn sem skáru meira niður 
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stóðu sig betur en þeir sem skáru minna niður, 58% verðlaunahafa höfðu ekki fylgt 

eftir lágmarksviðmiðum varðandi þyngdartap á móti 33% sem höfðu farið eftir 

reglum. Svo virtist vera að þeir íþróttamenn sem notuðust við öfgafyllri aðferðir í 

niðurskurði næðu betri árangri í samanburði við þá keppendur sem var meira 

umhugað um eigin heilsu (Wroble og Moxley, 1998). Í rannsókn sem framkvæmd 

var af Horswill og félögum (1994) var fylgst með sambandi  hlutfalls líkamsmassa 

sem endurheimtist eftir vigtun og árangurs í keppni. Engin munur var á endurheimt 

þyngdar milli þeirra sem sigruðu og þeirra sem töpuðu (sigur=3,5±1,2 kg; tap 

=3,5±1,5 kg). Rannsakendurnir tóku einnig eftir því að enginn munur var á 

þyngdaraukningu (sigur=5,3±2,0%; tap=5,3±2,4%) og þyngdarmunar milli 

andstæðinga (sigur=0,1±2,0 kg; tap=−0,1±2,0 kg) þegar árangur var skoðaður 

(Craig A. Horswill o.fl., 1994). Höfundarnir litu svo á að ef líkamsþyngd sem er 

endurheimt eftir vigtun sé sambærileg þeirri þyngd sem tapast þá hafi HLM ekki 

áhrif á árangur í keppni. Aftur á móti sýndu Alderman og félagar (2004) fram á að 

þeir íþróttamenn sem sigruðu tóku mun meiri þyngd af sér (meðaltal 3,78 kg ; 

millibil 2,95–4,77 kg) heldur en þeir sem töpuðu (meðaltal 3,05 kg ; millibil 1.91–

3,95 kg). 

Sumir fræðimenn hafa fært rök fyrir því að grundvöllur að farsælum ferli í 

bardagaíþróttum sé að halda sig í einum þyngdaflokki. Með því að skipta um 

þyngdarflokk, gæti íþróttamaðurinn þurft að ganga í gegnum flókið aðlögunarferli 

því hann myndi lenda á móti allt öðruvísi andstæðingum með öðruvísi bardagastíl. 

Því liggur í augum uppi að íþróttamaðurinn vilji keppa í sama þyngdarflokki eins 

lengi og hann getur náð þyngdarmörkum þess flokks (Guilherme G. Artioli, 

Franchini, o.fl., 2010). Þrátt fyrir takamarkaðar heimildir sem sýna fram á tengsl 

milli HLM og árangurs í keppni (Guilherme Giannini Artioli o.fl., 2010; Oppliger 

o.fl., 1996), verður að taka með í reikninginn að hægt er að ná árangri í 

bardagaíþróttum á meðan keppt er í mörgum þyngdarflokkum. Til eru fræg dæmi 

þar sem góðir íþróttamenn færðu sig upp um þyngdarflokk og náðu samt árangri á 

efsta keppnisstigi, til dæmis BJ Penn, Bernard Hopkins, Oscar de la Hoya, Evander 

Holyfield, Frankie Edgar, Manny Pacquiao, Randy Coutore og Conor Mcgregor. 

Þar sem að skortur er á rannsóknum varðandi áhrif HLM á árangur í keppni er erfitt 

að fullyrða um áhrif þess, þegar teknar eru með allar breyturnar sem spila inn í úrslit 

í bardaga. 
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2.4. Öfgatilfelli HLM 

Þrátt fyrir mismunandi og mótsagnakenndar heimildir, benda flest gögn til þess að 

HLM hefti bæði loftfirrta og loftháða afkastagetu ásamt því að hafa slæm áhrif á 

ónæmiskerfið og geðheilsu (Franchini o.fl., 2012). Í sumum öfgafyllri tilfellum er 

möguleiki á að skaðleg áhrif HLM valdi dauðsfalli hjá íþróttamanninum. Árið 1996, 

þremur mánuðum fyrir Ólympíuleikanna sem haldnir voru í borginni Atlanta í 

Bandaríkjunum fannst Chung Se-hoon 22 ára keppandi í júdó, látinn í þurrgufubaði. 

Hann var talinn mjög líklegur til þess að taka gullið þetta árið í 65 kg flokkinum, 

en þegar hann fannst vó hann 74 kg. Orsök andláts var hjartaáfall (Franchini o.fl., 

2012). Aðeins ári seinni létust þrír háskólaglímumenn á tveggja mánaða tímabili, 

vegna ofhitnunar og vökvaskorts í tengslum við HLM (Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC), 1998). Á Ólympíuleikunum í Sydney var júdókonan Debbie 

Allan frá Bretlandi dæmd úr keppni við vigtun vegna þess að vigtin sem hún notaði 

var ekki kvörðuð sökum meints skemmdarverks (Villamón, Brown, Espartero og 

Gutiérrez, 2004). Þetta vandamál virðist einnig hrjá börn. Árið 2005 greindu 

Sansone og Sawer (2005) frá óeðlilegri áherslu á þyngdarmissi hjá fimm  ára 

gömlum glímukappa. Faðir barnsins hvatti það til að missa 10% af líkamsþyngd 

sinni til að taka þátt í lægri þyngdarflokk á mótinu sem var í gangi. 

Í ljósi fyrri rannsókna og heimilda varðandi viðfangsefnið er markmið 

verkefnisins skoða áhrif vökvalosunar á afkastagetu í loftfirrtum æfingum ef 

keppandi fær sólarhring til þess að endurheimta fyrri þyngd. Skoðað var loftfirrt 

afköst með tilliti til aflþols, hámarks loftfirrts þols og vöðvaþols. 

Hefur VL áhrif á frammistöðu í 60 s bosco prófi? 

Hefur VL áhrif á frammistöðu í 500m róðrarprófi? 

Hefur VL áhrif á frammistöðu í armbeygjuprófi? 

Er sólarhringur nægur tími til þess að endurheimta fyrri þyngd með vökvahleðslu 

ef mataræði helst óbreytt? 
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4. Aðferðir og gögn 

4.1. Þátttakandinn 

Við gagnöflun var notast tilfellarannsókn á einliða sniði (AB) eins lýst er í 30. Kafla 

í Handbók í aðferðafræði rannsókna (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 

2013). Þátttakandinn var valin með hentugleikaúrtaki vegna tengsla rannsakandans. 

Þátttakandinn er 25 ára, karl (1991) og 183 cm á hæð.  Hann er keppandi í 

blönduðum bardagaíþróttum með keppnisreynslu í tveimur þyngdarflokkum, 

millivigt (83,9 kg) og veltivigt (77,1 kg). Hann keppir núna í millivigt. 

Þátttakandinn hefur sex ára reynslu í íþróttinni auk þess að hafa keppnisreynslu í 

ólympískum hnefaleikum og brasilísku jiu jitsu. Hann hefur vatnslosað einu sinni 

áður til þess að ná þyngdarmörkum í keppni. Í upphafi rannssóknar vó þátttakandinn 

94,3 kg en undir venjulegum kringumstæðum er hann í kringum 90 kg þegar hann 

byrjar að skera niður. Venjulega sker hann niður með því að stjórna mataræði og 

takamarka fæðuinntöku yfir langt tímabil. 

4.2. Mælitæki 

Hoppmælir og forrit (kinejump) frá hugbúnaðarfyrirtækinu Kine, concept IID 

róðrarvél, Thinkpad fartölva, Exel forrit, vigt, málband, íþróttateip og Gopro 

myndavél. 

4.3. Framkvæmd 

Mælingar fóru fram í húsnæði íþróttafélagsins Mjölnis í Öskjuhlíðinni, nánar 

tiltekið í lyftingasal félagsins sem nefnist Gryfjan. Markmið rannsóknarinnar var 

að rannsaka áhrif vökvalosunar á aflþol, hámarks loftfirrt þol og vöðvaþol í efri 

búk. Teknar voru tvær afkastamælingar ásamt líkamsmælingum. Mæling 1 (M1) 

var tekinn um morguninn áður en niðurskurður hófst. Mæling 2 (M2) fór fram á 

„keppnisdag“ þegar þátttakandinn hafði fengið 24 klukkustundir til þess að 

endurheimta fyrri líkamsþyngd. Allar mælingar fóru fram á sama tíma fyrir hádegi. 

Einnig hitti rannsakandinn þátttakandann morguninn fyrir M2 til þess að staðfesta 

að þyngdarmörkum hefði verið náð. Miðað var við að þátttakandinn tæki af sér 5% 

(4,7 kg) af líkamsþyngd með vatnslosun. Þetta var gert til þess að gera mælingarnar 

eins líkar aðstæðum í keppni og unnt var. Undir venjulegum kringumstæðum fer  

vigtun fram kvöldið fyrir keppni og keppni fer sömuleiðis fram að kvöldi til þegar 

keppt er í blönduðum bardagaíþróttum (Hrólfur Ólafson, Keppnislið Mjölnis, 
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munnleg heimild, viðtal, 25. apríl 2017). Sökum óviðráðanlegra ástæðna þurfti að 

hafa mælingar að morgni til. 

4.4. Niðurskurður 

Þátttakandinn framkvæmdi sex daga vatnslosunarferli til þess að líkja eftir 

niðurskurði sem keppendur fara í gegnum til þess að ná líkamsþyngdarmörkum 

fyrir keppni. Miðað var við að losna við 5% af líkamsþyngd með vökvalosun. 

4.4.1. Mataræði og hreyfing 

Þátttakandinn fylgdi hefðbundnu mataræði meðan á niðurskurðinum stóð (þrjár  

máltíðir á dag) og æfði sex  daga vikunnar 90 mín að meðaltali. Þó ber að nefna að 

þátttakandinn var að ná sér eftir brot í handabaki og  hafði því ekki getað „sparrað“ 

í nokkurn tíma svo hann var undir minna æfingaálagi en þegar hann er í 

keppnisformi. 

4.4.2 Vatnhleðsla 

Vatnslosunarferlið fór fram með fjögurra daga vökvahleðslu, tveggja daga 

takmörkun á vökvainntöku, 15 mínútu brennslu af lágri ákefð og 15 mín heitu baði.  

Vatnshleðslan fór fram þannig að þátttakandinn drakk stigvaxandi meira vatn hvern 

dag, svo var dregið úr vökvainntöku síðustu tvo dagana. 

Brennsla: Þátttakandinn hjólaði í fimm mínútur á assault bike, sippaði í fimm 

mínútur og hjólaði í fimm mínútur á þrekhjóli. Eftir það var hann 15 mínútur í 39 

gráðu heitum potti. 

Dagur 1: 7 lítrar léttur morgunmatur, léttur hádegismatur og stór kvöldmatur. 

Dagur 2: 8 lítrar léttur morgunmatur, léttur hádegismatur og stór kvöldmatur. 

Dagur 3: 8 lítrar léttur morgunmatur, léttur hádegismatur og stór kvöldmatur. 

Dagur 4: 5 lítrar léttur morgunmatur, léttur hádegismatur og stór kvöldmatur. 

Dagur 5: 1,5 lítrar léttur morgunmatur, léttur hádegismatur og stór kvöldmatur. 

Dagur 6: vigtun, ekkert borðað um morguninn, léttur hádegismatur og stór 

kvöldmatur 5 lítrar eftir að vigtun var náð. 

4.5. Líkamsmælingar  

Líkamsmælingar voru teknar áður en byrjað var á afkastamælingum. Rannsakandi 

mældi þyngd í öllum mælingum en hæð var mældi á fyrsta degi (M1). Daginn fyrir 
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mælingu tvö  mældi rannsakandi þyngd (M1.1) til þess að staðfesta að þátttakandi 

hafi náð þyngdarmörkum líkt og í vigtun fyrir keppni. Fyrst var þátttakandinn látinn 

stíga á vigt í nærbuxum einum klæða. Því næst var þátttakandinn látinn standa  upp 

við vegg þar sem hæð var mæld. Notuð var stór harðkápubók sem haldið var við 

vegginn og málband tekið niður frá henni. Gætt var sérstaklega að því að málband 

væri strekkt. Allar mælingar voru skráðar jafnóðum í Exel. 

4.6. Afkastamælingar (M1 og M2) 

Báða daga var byrjað á líkamsmælingum og svo farið í upphitun. Hitað upp í 15 

mínútur (sjá viðauka) undir umsjá rannsakanda áður en afköst voru mæld. Byrjað 

var á liðkun með hreyfiteygjum (5min), svo vöðvavirkniæfingar (5min) og loks 

grófar hreyfingar. Alltaf var miðað við tíu endurtekningar nema í grófum 

hreyfingum þar sem notast var við fimm á hvorn fót. Stillt var upp Gopro myndavél 

til þess að taka upp framkvæmdina svo hún færi eins fram í bæði skipti. 

Þátttakandinn framkvæmdi 60 s bosco próf til að mæla aflþol sem fól í sér 

viðstöðulaus uppstökk (C. Bosco, Luhtanen og Komi, 1983). Eftir aflþolsprófið var 

hvílt í tíu  mínútur og liðkað í tvær  mínútur áður en mælt var hámarks loftfirrt þol 

með 500 m róðrarprófi („500m rowing ergo fitness test“, e.d.). Eftir róðrarprófið 

var aftur tekin tíu mín hvíld og tveggja mínútu liðkun til að leyfa þátttakanda að 

endurheimta styrk áður en vöðvaþol var mælt með hefðbundnu armbeygjuprófi 

(Haff og Dumke, 2012). 

4.6.1 Aflþolsmælingar: Fyrst var Kinejump mælir festur um mjaðmir þátttakandans 

með ól og íþróttateipi. Mælirinn var tengdur við tölvu með langri USB snúru. 

Forritið Kinejump var notað með 60 s JUMP Endurance prófi (aðlagað bosco próf) 

til að mæla endurtekningar og wött sem framleidd voru. Þátttakandinn var látinn 

framkvæma síendurtekin uppstökk í 60 s án hvíldar. Hann kom sér niður í 90 gráðu 

hnébeygjustöðu með hendur í bænastöðu fyrir framan sig. Þetta var gert til þess að 

koma ekki róti á aflmælinn. Þátttakandinn gaf svo merki um að byrja prófið. 

Rannsakandi skráði niðurstöður í Exel að prófi loknu. Prófið var framkvæmt undir 

munnlegri hvatningu frá rannsakanda til þess að tryggja hámarksafköst 

þátttakandans. 

Aflþol má skilgreina sem hæfnina til að framkvæma aflmikla hreyfingar eins og 

uppstökk viðstöðulaust eða viðhalda ákveðnu hlutfalli af afl útfalli (e. Power 

output) innan ákveðins tímaramma (Haff og Dumke, 2012). Bosco og félagar (C. 
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Bosco o.fl., 1983) töldu aflþol mælikvarða á hæfni líkamans til að framkvæma 

síendurtekið aflmiklar hreyfingar eins og stökk í 15-60 s. 

4.6.2. loftfirrt hámarksþol: Þátttakandinn framkvæmdi 500m róðrarpróf. 

Rannsakandinn stillti inn prófið í róðrarvélina og setti drag factor á 10. 

Þátttakandinn kom sér fyrir á róðrarvélinni og þegar hann gaf merki byrjaði hann. 

Komið var fyrir tveimur 20 kg lóðaplötum sem rannsakandi stóð á aftan við 

róðrarvélina til að koma í veg fyrir að vélin færðist úr stað og truflaði takt 

þátttakanda. Prófið var framkvæmt undir munnlegri hvatningu frá rannsakanda til 

þess að tryggja hámarksafköst þátttakandans. 

Loftfirrt hámarksþol er hámarks afkastageta frá loftfirrtu orkukerfunum. Það er 

samanlagt orkuútfall frá ATP, fosfat kreatín og mjólkursýrukerfinu (Kenney, 

Wilmore og Costill, 2011). Loftfirrt afkastageta hefur verið skilgreind sem 

hámarksfjöldi ATP endurmynduð/framleidd með loftfirrtum efnaskiptum við 

sértækar æfingar framkvæmdar af hámarksákefð á stuttum tíma, innan við tvær mín 

(S. Green og Dawson, 1993; Simon Green, 1995). 

4.6.3. Vöðvaþol: Þátttakandinn framkvæmdi armbeygjur með axlabil á milli handa 

og mjaðmabil á milli fóta. Armbeygjur voru framkvæmdar í 90 gráðu beygju á 

olnbogum, beint bak, háls og fætur. Armbeygjunum var haldið áfram þangað til 

þátttakandinn gat ekki lengur haldið réttri líkamsstöðu í armbeygju eða haldið takti 

án þess að stoppa. Armbeygjan taldist gild ef haka snerti gólf. Miðað var við einnar 

sek stopp til að teljast úr leik í prófinu. Prófið var framkvæmt undir munnlegri 

hvatningu frá rannsakanda til þess að tryggja hámarksafköst þátttakandans. Einnig 

fylgdist rannsakandinn með tíma í skeiðklukku á snjallsíma. 

Kenney, Wilmore og Costill (2011) skilgreina vöðvaþol sem getu einstakra vöðva 

eða vöðvahópa til að halda út framkvæmd tiltekna æfinga. Bompa og Haff (2009) 

tala um að kraftþol sé mitt á milli hámarkskrafts og hreinnar þolþjálfunar og byggir 

á hæfni til að framkalla miðlungskraft oft á tilteknum tímaramma. Kraftþol er 

sérhæft form af styrk sem byggist á samfelldri vöðvavinnu og samdrætti til lengri 

tíma, án þess að draga úr hagkvæmni hreyfinga (Verkhoshansky og Siff, 2009). 

Vöðvaþol er hæfni taugavöðvakerfisins til að framkvæma tvær tegundir af 

vöðvavinnu; annarsvegar síendurtekinn vöðvasamdráttur yfir tíma þangað til þreyta 

nær yfirhönd í dínamískum æfingum, hinsvegar að geta viðhaldið ákveðnu hlutfalli 
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af hámarks viljastýrðum samdrætti yfir ákveðið tímabil í kyrrstöðu (e. Static) 

æfingum. Miðast yfirleitt við hámark endurtekningar af gefnum æfingum (Haff og 

Dumke, 2012). Vöðvaþol í efri búk er hæfnin til að framkvæma kraft undir hámarki 

síendurtekið og miðað er við hámarks endurtekningar af tilteknum æfingum 

(American College of Sports Medicine, 2013a, 2013b). 

4.7. Réttmæti og áreiðanleiki 

Til að hafa réttmæti og áreiðanleika sem bestan voru öll próf og upphitun  útskýrð 

vel og á skýran hátt  fyrir þátttakanda. Prófin voru framkvæmd undir umsjá 

rannsakanda sem leiðbeindi nákvæmlega um upphitun. Allar mælingar fóru fram 

með munnlegri hvatningu frá rannsakanda fyrir þátttakandann til þess að tryggja 

hámarksákefð í öllum mælingum. Framkvæmdin var tekin upp á myndband til þess 

að tryggja að hún færi eins fram í bæði skipti. Þátttakandinn framkvæmdi prófin 

berfættur í stuttbuxum og rashguard bol einum klæða. Sömu aðilar sáu um 

mælingar í bæði skiptin og framkvæmd fór fram með sama fyrirkomulagi hverju 

sinni.  

Prófin voru framkvæmd á sama tíma og á sama vikudegi.  Upphitunin fór eins fram, 

hvíld á milli prófa var alltaf sú sama en fylgst var með tímanum á skeiðklukku í 

snjallsíma rannsakanda. 

Aflþol og Hámarks loftfirrt þol getur verið mikilvægt fyrir keppendur í blönduðum 

bardagaíþróttum því mikil þörf er á að geta framkvæmt aflmiklar hreyfingar 

síendurtekið eins og högg, spörk og takedown þar sem valda þarf líkamsþyngd 

andstæðings og tvinna saman þessa þætti án þess að fá hvíld (Alm og Yu, 2013; 

Amtmann o.fl., 2008; La Bounty o.fl., 2011; Mikeska, 2014; Tack, 2013; Tota o.fl., 

2014). Sömuleiðis getur vöðvaþol haft áhrif ef tekið er mið af rannsókn á 

afreksmönnum í júdó (Franchini o.fl., 2011) því stór hluti af viðureign í blönduðum 

bardagaíþróttum byggist á glímu.  

4.8. Úrvinnsla gagna 

Allar upplýsingar voru skráðar jafnóðum inn í Exel um leið og mælingu lauk. 

Skoðaður var prósentumunur út frá endurtekningum og wöttum í 60 s bosco prófi. 

Skoðaður var prósentumunur út frá wöttum framleiddum að meðaltali og tíma sem 

tók að ljúka prófi í 500 m róðrarprófi. Skoðaður var prósentumunur á tíma og 

endurtekningum í armbeygjuprófi. Öll gögn voru unnin í Exel.  
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5. Niðurstöður 
Í upphafi rannssóknar vó þátttakandinn 94,3 kg. Hann er 25 ára, karl (fæddur 1991) 

og 183 sm á hæð. Undir venjulegum kringumstæðum er hann í kringum 90 kg þegar 

hann byrjar að skera niður. Venjulega sker hann niður með því að stjórna mataræði 

og takamarka fæðuinntöku yfir langt tímabil.  

5.1 Töflur 
Tafla 2. Breytingar á líkamsþyngd í prósentum og kílógrömmum. 

Líkamsmælingar Líkamsþyngd (kg) Breyting í kg Breyting í % 

Mæling 1 (M1) 94,35   

Mæling 2 (M2) 91,85 +2,05 -2,65 

Tafla 2 sýnir breytingar á líkamsþyngd í kg og prósentum. Þátttakandinn missti 4,8% af 

líkamsþyngd sinni með vökvalosun (4,55 kg) fyrir vigtun (M1.1). Hann endurheimti 2,05 

kg eða 2,65% af líkamsþyngd fyrir mælingu 2 (keppni).  

Tafla 3. Endurtekningar, wött og munur á prósentum í 60 s bosco prófi 

Bosco próf 60 sek Endurtekningar Wött (W) framleidd 

Mæling 1 (M1) 31 90,43  

Mæling 2 (M2) 30 82,78 

Munur % 3,2% 9,2% 

Tafla 3 sýnir niðurstöður úr 60 s Bosco prófi. Taflan sýnir fjölda endurtekninga í 

uppstökkum og wött sem voru framleidd. M1: Þátttakandinn framkvæmdi 31 

endurtekningar og framleiddi 90,5 W. M2: þátttakandinn framkvæmdi 30 stökk og 

framleiddi 82,8 W. Prósentumunur milli mælinga var 3,2% í endurtekningum og 8,5% í 

wöttum. 

Tafla 4. Breytingar á tíma, wött að meðaltali í hverju togi og prósentu munur í 500m róðrarprófi 

500 m róður Tími í sekúndum Wött (W)/meðaltal 

Mæling 1 (M1) 01:31,7 = 91,7 452 

Mæling 2 (M2) 01:35,9 = 95,9 396 

Munur % 4,4% 14,2% 

Tafla 4 sýnir niðurstöður úr 500 m róðri. M1:Þátttakandinn var 01:31,7 mín að klára 

prófið og framleiddi að meðaltali 452 wött í hverju togi. M2: þátttakandinn var 01:35,9 

mín að klára prófið og framleiddi að meðaltali 396 wött í hverju togi. Þátttakandinn var 

4,4% (4,2s) lengur að klára prófið í M2 og framleiddi 14,2% minna afl (56 vött) að 

meðaltali. 
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Tafla 5. Breytingar á tíma og endurtekningum í armbeygjuprófi.  

Armbeygjur Tími (sek) Endurtekningar 

Mæling 1 (M1) 49,00 24 

Mæling 2 (M2) 46,39 25 

Munur % 5,6% 4% 

Tafla 5 sýnir niðurstöður úr armbeygjuprófi. Taflan sýnir tíma sem tók að framkvæma 

armbeygjur og fjölda endurtekninga þátttakandans. M1: þátttakandinn framkvæmdi 24 

endurtekningar á 49 sekúndum. M2: þátttakandinn framkvæmdi 25 endurtekningar á 46,39 

sekúndum. Þátttakandinn var 5,6% fljótari (4,61s) og framkvæmdi 4% fleiri 

endurtekningar í mælingu 2. 

6. Umræður 
Markmið rannsóknarinnar var að svara rannsóknarspurningunni: Hefur vökvalosun 

áhrif á frammistöðu í 60 s bosco prófi, 500m róðri og armbeygjuprófi ef 

íþróttamaðurinn fær sólarhring til þess að endurheimta fyrri þyngd og hvíla? Og er 

sólarhringur nægur tími til að ná fyrri þyngd með vökvahleðslu? Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að hratt þyngdartap með vökvalosun til þess að ná 

keppnisþyngd hafi neikvæð áhrif á aflþol og loftfirrt þol en ekki á vöðvaþol hjá 

íþróttamönnum í blönduðum bardagaíþróttum. Einnig gefa niðurstöðurnar til kynna 

að sólarhringur sé ekki nægur tími til þess að endurheimta fyrri þyngd eftir HLM 

með vökvahleðslu. 

Komið hefur fram að keppendur í bardagaíþróttum notast við hraðan niðurskurð til 

þess að keppa í léttari þyngdarflokkum en er þeim eðlislægur til þess að auka líkur 

á sigri (Guilherme Giannini Artioli o.fl., 2010; Langan-Evans o.fl., 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að neikvæð áhrif á loftfirrt þol í tengslum við 

niðurskurð komi yfirleitt fram þegar íþróttamennirnir hafa ekki fengið tækifæri á 

að hlaða, borða og drekka eftir vigtun (E. Filaire o.fl., 2001; Hickner o.fl., 1991; 

McMurray o.fl., 1991; Webster o.fl., 1990). Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til 

kynna að þetta sé rétt ef litið er til áhrifa á vöðvaþol (tafla 4) en ekki varðandi aflþol 

(tafla 2) og loftfirrt hámarksþol (tafla 3) þar sem þátttakandinn fékk sólarhrings 

hvíld til endurheimtar. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að hraður niðurskurður 

hafi ekki áhrif á loftfirrta frammistöðu ef keppendur hafa fjórar klukkustundir  til 

endurheimtar og hafa reynslu af niðurskurði (Guilherme G. Artioli, Iglesias, o.fl., 

2010; Houston o.fl., 2016). Þátttakandinn hafði mikla reynslu af mismunandi 
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niðurskurðarferli. Hann hefur notast við vatnslosun með gufu, kolvetnasvelti, 

takmörkun á fæðuinntöku og föstu og því virðast niðurstöður vera í mótssögn við 

þessar rannsóknir. Aftur á móti þar sem þátttakandinn hafði ekki mikla reynslu af 

þessu tiltekna vökvalosunarferli (vatnshleðslu) og hafði aðeins framkvæmt svipað 

ferli einu sinni áður. Aðrar rannsóknir benda aftur á móti að ef íþróttamaðurinn 

hefur litla reynslu af niðurskurðarferlinu þá geti HLM haft neikvæð áhrif á 

frammistöðu þeirra (Finn o.fl., 2004; Smith o.fl., 2000). 

Þetta bendir til þess að þyngdarhringun verði til þess að íþróttamennirnir þrói með 

sér  hæfni til að takast á við þyngdartapið eða aðlagist líkamlega svo þeir geti 

viðhaldið frammistöðu sinni. Skortur er á rannsóknum varðandi það efni og þarfnast 

það frekari rannsókna. Þar sem rannsóknin tók aðeins fyrir eitt viðfang er ekki hægt 

að heimfæra niðurstöður á fjöldann og því er frekari rannsókna þörf. Áhugavert 

væri að skoða stærra úrtak með fleiri þátttakendum og með meiri undirbúningi þar 

sem þátttakendurnir væru búnir að fá reynslu af prófunum. 

6.1 Þyngdartap 

Þátttakandinn náði að taka af sér 4,8% (4,55kg) af líkamsþyngd með vökvalosun. 

Aftur á móti náði hann ekki að endurheimta fyrri líkamsþyngd að fullu fyrir keppni 

(M2). Rannsakandi taldi þetta ásættanleg viðmið þar sem, ef miðað er við 

rannsóknir á íþróttamönnum í bardagaíþróttum, það hefur komið fram að algengast 

er að keppendur losi sig við í kringum 5% af líkamsþyngd fyrir vigtun (Guilherme 

Giannini Artioli o.fl., 2010; Brito o.fl., 2012; Coufalova o.fl., 2013; Steen og 

Brownell, 1990). Þátttakandinn endurheimti 2,65% (2,05 kg) af líkamsþyngd eftir 

24 klukkustundir hvíld og vökvahleðslu og náði því ekki takmarki um að hlaða að 

fullu. Það virðist vera að 24 klukkustundir sé ekki nægur tími til þess að ná aftur 

fyrri þyngd með vökvahleðslu. Því má leiða líkur að því að þátttakandinn hafi 

framkvæmt M2 í ofþurrkuðu líkamsástandi. Þetta kemur heim og saman við 

niðurstöður Jetton og félaga (2013) sem sýndu fram á í rannsókn sinni á keppendum 

í MMA að meirihluti keppenda kepptu í ofþurrkuðu líkamsástandi þrátt fyrir að fá 

sólarhring til að endurheimta fyrri þyngd. 

6.2 Bosco próf 

Niðurstöður aflþolsmælingar gefa til kynna að hraður niðurskurður með vökvalosun 

hafi neikvæð áhrif á aflþol. Lítill munur var á fjölda endurtekninga (3,2%) en meiri 

munur á hversu mikið afl var framleitt (M1=90,43W ;  M2=82,78W). Tap á 
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afkastagetu var 9,2 % eftir vökvalosun og 24 klukkustundir endurheimt. Þetta gefur 

til kynna að vökvalosun keppenda í MMA hafi neikvæð áhrif á frammistöðu. 

Svipaðar niðurstöður hafa komið fram hjá keppendum í öðrum bardagaíþróttum 

sem skoðuð áhrif HLM með vökvalosun á aflmyndun (Herbert og Ribisl, 1972; 

Hickner o.fl., 1991) og loftfirrt afl (Webster o.fl., 1990). Aftur á móti sýndi 

rannsókn Gutiérrez og félaga (Gutiérrez o.fl., 2003) sem bar saman karla og konur 

fram á að hröð vökvalosun hafði einungis neikvæð áhrif á aflmyndun hjá kvenkyns 

íþróttamönnum. Þar sem keppandinn náði ekki fullri þyngd gæti það haft áhrif á 

mælinguna því hann hafði ekki náð sér að fullu.  

6.3 500m róður 

Niðurstöður á loftfirrtu þoli gefa til kynna að hraður niðurskurður með vökvalosun 

hafi neikvæð áhrif á hámarks loftfirrt þol. Þátttakandinn var lengur að framkvæma 

prófið (M1=01:31,7 ; M2=01:35,9) og framleiddi minna afl (M1= 452W/meðaltal; 

M2= 396W/meðal) að meðaltali eftir vökvalosun og 24 klukkustunda endurheimt. 

Tap á afkastagetu var 14,2%. Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn Websters 

og félaga (1990) á glímuköppum, neikvæð áhrif á loftfirrt þol eftir 4.9%  þyngdartap 

með vökvalosun. Hins vegar virðist þyngdartap upp að 5% með vökvalosun í 

umhverfisklefa ekki hafa áhrif á frammistöðu í wingate anaerobic prófi sem mælir 

hámarks loftfirrt þol (G. M. Fogelholm o.fl., 1993; Jacobs, 1980).  

6.4 Armbeygjupróf  

Niðurstöður úr vöðvaþolsmælingum gefa til kynna að hraður niðurskurður með 

vökvalosun hafi ekki neikvæð áhrif á frammistöðu vöðvaþols. Fram kom að 

þátttakandinn framkvæmdi fleiri endurtekningar (M1=24, M2=25) og á skemmri 

tíma (M1=00:49, M2=00:46). Þetta er á skjön við niðurstöður Horswill (1992) en 

hann greindi frá því að hratt þyngdartap fyrir keppni hafi neikvæð áhrif á vöðvaþol, 

hvort sem það er tilkomið vegna vökvalosunar eða takmörkun á inntök fæðu. 

Hinsvegar hefur einnig verið sýnt fram á að vökvalosun hafi engin áhrif á vöðvaþol 

(Serfass o.fl., 1984).  

Mögulegt er að þátttakandinn hafi staðið sig betur í armbeygjuprófinu því hann var 

léttari þegar hann tók það í seinna skiptið og vissi því nákvæmlega hvernig takti 

hann vildi vinna á og var þar af leiðandi hagkvæmari og þurfti að lyfta minni þyngd. 

Rannsóknum kemur ekki saman um áhrif HLM með vökvalosunina, sumar 

rannsóknir gefa til kynna að vökvalosun hafi engin áhrif á loftfirrta afkastagetu eins 
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og vöðvaþol (Serfass o.fl., 1984), loftfirrt þol (G. M. Fogelholm o.fl., 1993; Jacobs, 

1980) og aflmyndun (Gutiérrez o.fl., 2003). Aftur á móti sýna aðra rannsóknir sýna 

að vökvalosun hefur letjandi áhrif á afköst;  hæfniaflmyndunar (Herbert og Ribisl, 

1972; Hickner o.fl., 1991), loftfirrt afl (Webster o.fl., 1990) vöðvaþol (Craig A. 

Horswill, 1992). Þessi margbreytni í rannsóknum gæti verið tilkominn vegna 

mismunandi aðferða sem beitt var við vökvalosunina og mismunandi aðferða til 

þess að mæla afköst. 

6.5 Takmarkanir 

Þar sem rannsóknin var tilfellarannsókn á einliða sniði (AB) er hún 

aðferðafræðilega veik. Einnig er mikil ógnun við innra rannsóknarréttmæti því 

aðrar breytir en íhlutunin gætu haft áhrif á niðurstöðurnar (Guðrún Árnadóttir og 

Þorlákur Karlsson, 2013). Hún tekur bara fyrir einn þátttakanda og getur því ekki 

nýst til að heimfæra á þýðið þó hún geti gefið ákveðnar vísbendingar um 

viðfangsefnið. 

Þegar þátttakandinn fór í gegnum prófin var það í fyrsta skipti sem hann gerði það, 

hann hafði eingöngu fengið tilmæli og útskýringar deginum áður. Þó ber að nefna  

að hann hafði  reynslu af hreyfingunum sem framkvæmdar voru í prófunum. Þetta 

kom til vegna óviðráðanlegra aðstæðna þar sem fyrri þátttakandi hafði forfallast, 

fyrst vegna meiðsla, svo vegna veikinda og loks vegna ofþjálfunar. Einnig þurfti að 

framkvæma mælingarnar að morgni til en ekki að kvöldi eins og venjan er í 

keppnisaðstæðum. Þetta kom til af því að þátttakandinn var að fara út til að vera 

hornamaður hjá keppnisfélaga og því þurfti að flýta rannsókninni. 

Þátttakandinn var að jafna sig á meiðslum á hendi  og úr páskafríi og var því ekki í 

venjulega æfingaformi. Sökum meiðsla hafði hann ekki geta æft af fullum krafti og 

var því þyngri en hann var venjulega. Einnig var hann að fylgja styrktaræfingaplani 

og í fullu starfi sem þjálfari á meðan rannsókninni stóð. Undir venjulegum 

kringumstæðum er keppandi að taka því rólega viku fyrir keppni þegar 

vökvalosunarferlið er í gangi. Einnig má nefna að vökvalosun hefst yfirleitt ekki 

fyrr en eftir að búið er að skera niður í  matarræði. 

Ekki náðist að ná 5% takmarkinu um vökvalosun og sömuleiðis náði þátttakandinn 

ekki að ná aftur fyrri þyngd þrátt fyrir 24 klukkustunda endurheimt sem gæti skekkt 
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niðurstöðurnar. Til þess að tryggja að þátttakandinn næði þyngdarmörkum hefði 

verið hægt að taka meiri þyngd með brennslu og heitu baði 

Prófin voru ekki tekin á nákvæmlega sama tíma en síðari mælingar voru 

framkvæmdar klukkustunda fyrr um morguninn sem gæti skekkt mælingar. Þetta 

kom til af því að þátttakandi og aðstoðarmaður við mælingar voru uppteknir vegna 

óviðráðanlegra aðstæðna. 

Þátttakandi hélt ekki nákvæmlega utan um æfingaálag sem hann var undir og gæti 

það haft áhrif á niðurstöður. Einnig vinnur hann sem þjálfari sem reynir töluvert á 

líkamann gæti einnig haft áhrif á niðurstöður. 

6.6. Kostir 

Styrkur rannsóknarinnar liggur í einfaldleika rannsóknarsniðsins og hversu stuttan 

tíma framkvæmdin tekur. Úrvinnslan er einföld og mat á íhlutun þar af leiðandi 

auðveld (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2013). Sökum þess að eingöngu 

var einn þátttakandi var einfalt að stjórna aðstæðum. Passað var nákvæmlega upp á 

að upphitun væri framkvæmd nákvæmlega eins í bæði skipti. Fylgst var 

nákvæmlega með hversu langan tíma þátttakandi fékk í hvíld milli prófa. Prófið var 

framkvæmt við sömu aðstæður innanhúss. Þátttakandi var mjög áhugasamur 

varðandi efnið og lagði sig því allan fram við mælingar og vökvalosun. 

6.7. Samantekt 

Niðurstöðurnar benda til þess að vökvalosun hafi áhrif á aflþol og loftfirrt 

hámarksþol þrátt fyrir sólarhring í endurheimt. Einnig kom fram að þátttakandinn 

náði ekki að endurheimta fyrri þyngd á sólarhring. Notast var við  vatnshleðslu til 

að taka mestan part og síðustu 300 g með 15 mín brennslu af miðlungsákefð og 15 

mín heitu baði. Vatnslosunin hafði neikvæð áhrif á frammistöðu í 60 s bosco prófi 

(aflþol) og 500 m róðri (loftfirrt hámarksþol) en ekki í hefðbundnu armbeygjuprófi 

(vöðvaþol). Sólarhringur í endurheimt virðist ekki vera nægur tími t il þess að 

endurheimta fyrri afkastagetu í aflþoli og hámarks loftfirrtu þoli eða vera nægur 

tími til að endurheimta þyngd vökvahleðslu ef matarræði helst það sama. Þó svo að 

munur hafi sést í mælingum er ekki hægt að fullyrða að hann hafi áhrif í keppni og 

vegi á móti því að vera þyngri keppandinn í hringnum. Þessa þætti þarf að þó að 

rannsaka betur til þess að geta heimfært á fjöldann. 
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Viðauki 
Liðkun Endurtekningar  
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Frogger 10 
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Floor Slides 10 
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Grófar hreyfingar Endurtekningar 

Framstig, teygja hendur upp 10 

Engla single leg deadlift 5 

Kósakka hnébeygur 5 

Sportmetrics uppstökk 10 

 

Hermaðurinn: Iðkandinn liggur á  kviðnum og horfir fram. Hendur út til 

hliðanna með olnboga í 90 gráðu horni. Iðkandinn reynir að snerta olnboga með 

hné á öðrum fæti á meðan gagnstæður fótur er útréttur. Leitast við að halda 

mjöðm nálægt gólfi. 

Frogger: Iðkandinn er á fjórum fótum á gólfinu með langt bil á milli fóta. 

Hreyfing í gegnum mjaðmir fram og til baka. Fyrst mjaðmir fram og svo reynt að 

setjast á hæla. 

Sporðdreki: Iðkandinn liggur á kviðnum með hendur beint út til hliða og horfir 

niður. Hann reynir að snerta gagnstætt handarbak með með hælnum á meðan hinn 

fóturinn er útréttur. Leitast er við því að brjóstkassinn liggi við gólfið og hreyfing 

eiga stað í neðri útlimum og mjöðm. 

Múhameð: Iðkandinn er á fjórum fótum og sest aftur með rassinn á hæla, horfir 

niður og setur kryppu á bakið. Svo teygir hann sig fram og fettir bak, horfir upp 

og setur mjaðmir í gólfið. Lófar snúa niður og þurfa að snerta gólf allan tímann 

Spiderman: Iðkandinn byrjar í armbeygjustöðu, annar fótur stígur fram á meðan 

hinn stígur aftur. Innri handleggur er látinn snerta gólf og svo réttir iðkandinn úr 

hendinni og horfir á eftir handlegg og snýr upp á brjóstbak. 

Cook Squat: Iðkandinn stendur og teygir sig og grípur í tær. Hann beygir niður í 

hnébeygjustöðu og réttir úr baki meðan hann heldur í tær. Næst réttir hann úr 

handleggjum í hnébeygjustöðu, horfir fram og stendur svo loks upp. 
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Hliðarfótsveiflur: Iðkandinn stendur upp við vegg á einum fæti og sveiflar hinum 

til hliðar með kreftann ökkla. 

Floor Slides: Iðkandinn liggur á bakinu með olnboga í 90 gráðum og lófar snúa 

upp. Hann réttir svo úr handleggjum og færir þá fram og til baka án þess þeir 

lyftist upp fá gólfinu. 

Fjarkinn: Iðkandinn liggur á kviðnum með hendur útréttar meðfram hliðum og 

horfir niður. Annar fótleggur er útréttur á meðan hinn er í 45 gráðu beygju til 

hliðar með hælinn í hnésbót fótleggs sem er útréttur. Iðkandinn lyftir svo hnénu 

sem er í 45 gráðum án þess að hreyfa mjaðmir. 

ITW: Iðkandinn liggur á kviðnum og horfir niður með hendur útréttar fyrir ofan 

höfuð til að mynda I næst myndar hann Y stöðu og loks W stöðu með 

handleggjum. 

Hundur Hitlers: Iðkandi er á fjórum fótum og réttir úr handlegg og gangstæðum 

fæti fram á meðan hann heldur jafnvægi. Svo lætur dregur hann útlimi til að láta 

hné og olnboga snertast og réttir svo aftur úr. 

Serrastus Armbeygur: Iðkandinn er í armbeygjustöðu og réttir úr og dregur 

saman herðablöð án þess að beygja handleggina. 

Framstig og teygja upp: Iðkandinn framkvæmir framstig og teygir hendur til 

lofts 

Engla single leg deadlift: Iðkandinn framkvæmir réttstöðulyftu á einum fæti en 

réttur hendur út til hliða og snýr þumlum upp. 

Kósakka hnébeygur: Iðkandinn framkvæmir hliðarhnébeyjgur þar sem annar 

fótur beygir sig niður hinn hæls beinn. 

Sportmetrics uppstökk: Iðkandinn framkvæmir lág uppstökk þar sem hann þarf 

alltaf að lenda á sama stað og setjast aftur í lága hnébeygjustöðu í hverju stökki. 

 

 

 


