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Ágrip 

 

Inngangur: Heilbrigður lífsstíll barna og ungmenna er mikilvægur til að draga úr hættu á 

beinþynningu við öldrun. Helsta orsök beinþynningarbrota er lækkaður beinmassi, sem getur stafað 

af aldurstengdri lækkun á beinþéttni og/eða ef ekki næst hámarks beinmassi á vaxtarárunum. 

Hámarks beinmassi er einn af stærstu áhrifaþáttum á heilbrigði beinagrindarinnar í gegnum 

lífsleiðina. Barnæska og unglingsárin eru sérstaklega mikilvægur tími til að hámarka beinmassa 

vegna þess hve mikið og skjótt beinagrindin breytist. Vísbendingar benda til þess að hreyfing í 

æsku sé ein af öflugustu fyrirbyggjandi aðferðum í baráttunni gegn beinþynningu seinna meir og D-

vítamín gegnir mikilvægum hlutverkum í beina- og kalsíumumbrotum. Þó ber niðurstöðum 

rannsókna ekki saman um samband milli beinþéttni og D-vítamín styrks og rökræður halda áfram 

varðandi ákjósanlegan styrkleika 25-hýdroxývítamíns D, 25-OHD, fyrir besta mögulega 

beinheilbrigðið. 

 

Markmið: Markmið rannsóknarinnar er að kanna breytingar á tveggja ára tímabili á beinþéttni (e. 

bone mineral density, BMD) og steinefnum beina (e. bone mineral content, BMC) hjá hópi 16-18 

ára ungmenna á Íslandi. Einnig að kanna tengsl hreyfingar og D-vítamín gilda í blóði við beinþéttni 

og steinefni beina og breytingar þar á. 

 

Efni og aðferðir: Langsniðsrannsókn byggð á gögnum sem safnað var árin 2015 og 2017. Vorið 

2015 var alls 411 nemendum 10. bekkjar við 6 grunnskóla í Reykjavík boðin þátttaka. Mælingar 

fóru fram þegar þátttakendurnir voru 16 ára gamlir og svo endurteknar tveimur árum seinna, við 18 

ára aldur. Bein voru mæld með DXA, hreyfing með hröðunarmælum og D-vítamín með blóðprufum. 

Það tóku ekki allir þátt í seinni mælingunum og ekki fengust gildar mælingar hjá öllum 

þátttakendum. Lokafjöldi þátttakenda með gild gögn bæði árin var 142 ungmenni, 52 drengir og 90 

stúlkur. Meðaltal og staðalfrávik var reiknað fyrir allar breytur og meðalprósentuhækkun milli ára á 

BMD og BMC. Parað t-próf var notað til að kanna hvort breytingarnar væru marktækar. Til þess að 

skoða beinheilsu einstaklinga með D-vítamín undir lágmarks gildinu 25 nmól/L var hópnum skipt í 

tvennt, þá sem mældust með <25 og ≥25 nmól/L. Línuleg aðhvarfsgreining var notuð til að kanna 

áhrif skýribreyta, hreyfingar og D-vítamíns, á hvora svarbreytuna fyrir sig, BMD og BMC, fyrir bæði 

kynin.  

 

Niðurstöður: Engar marktækar breytingar mældust hjá stúlkum milli ára samkvæmt pöruðu t-prófi 

en drengirnir bæði stækkuðu og þyngdust marktækt og BMD og BMC hækkaði einnig marktækt 

milli ára hjá drengjum. BMD hækkaði meira hjá drengjum eða um 5,90% miðað við 2,31% hjá 

stúlkum, og BMC hækkaði um 9,10% hjá drengjum miðað við 3,37% hjá stúlkum. 

 

Ályktanir: Sterk tengsl eru milli D-vítamíns og beinþéttni ungra íslenskra stúlkna og einnig eru 

tengsl milli hreyfingar og beinþéttni ungra íslenskra drengja. Niðurstöðurnar gefa því vísbendingar 

um að D-vítamín og hreyfing hafi áhrif á beinþéttni íslenskra ungmenna, það má þó segja að D-

vítamín og hreyfing spili mismunandi hlutverk milli íslenskra stúlkna og drengja.  
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1 Inngangur 

Heilbrigður lífsstíll barna og ungmenna er mikilvægur til að draga úr hættu á beinþynningu við öldrun. 

Helsta orsök beinþynningarbrota er lækkaður beinmassi, sem getur stafað af aldurstengdri lækkun á 

beinþéttni og/eða ef ekki næst hámarks beinmassi á vaxtarárunum. Hámarks beinmassi (e. peak bone 

mass) er einn af stærstu áhrifaþáttum á heilbrigði beinagrindarinnar í gegnum lífsleiðina. Um 60%  

áhættunnar á beinþynningu skýrist af magni steinefna beina sem næst við upphaf fullorðinsára (1). 

Þegar hugtakið beinþynning er notað í klínískri starfsemi og rannsóknum lýsir það beinveikleika sem 

getur leitt til brota við lítinn ákverka. Hryggjarliðsbrot er helsta einkenni beinþynningar og stafar það af 

minnkuðum massa, styrk og gæðum beinvefs. Eftir slíkt brot eru auknar líkur á öðru slíku beinbroti, 

sem þó er hægt að draga verulega úr með meðhöndlun (2). 

Barnæska og unglingsárin eru sérstaklega mikilvægur tími til að hámarka beinmassa vegna þess 

hve mikið og skjótt beinagrindin breytist, sökum vaxtar og endurbyggingar. Almennt er talið að 

beinmassinn aukist verulega á fyrstu tveimur áratugum ævinnar hjá báðum kynjum og að hámarks 

beinmassa sé náð seint á unglingsárunum eða snemma á fullorðinsárunum (1). Sumar rannsóknir 

benda til að hámarks beinmassa sé náð við tvítugsaldur en aðrar benda til þess að beinmassinn sé 

enn að hækka á þrítugsaldri, svo það er enn óvissa um nákvæmlega hvenær hámarks beinmassa er 

náð en algengt er að miða við 25 ára aldur (1, 3). Einnig virðist breytilegt hvenær uppsöfnun steinefna 

í beinum hefur náð hámarki milli beinagrindarsvæða, til dæmis næst hámarks beinmassi fyrr í mjöðm 

og hrygg heldur en í öllum líkamanum (1).  

Mikilvægt er að auka þekkingu á þeim aldri sem hámarks beinmassa er náð til að skilja tengslin við 

síðari beinbrotaáhættu í lífinu, en takmarkaðar upplýsingar eru til um hraða og tímasetningu hámarks 

beinmassa á þessum árum, bæði fyrir beinsvæði (e. bone area, BA)  og steinefni beina (e. bone 

mineral content, BMC). Á unglingsárunum er skyndileg aukning á vexti, breytingar á líkamsstærð og 

lögun, og breytingar á hlutföllum vöðva, fitu og beina. Kynþroski á sér einnig stað á þessum árum og 

byrjar hann venjulega hjá stúlkum í kringum 11 ára aldur og hjá strákum nær 12 ára aldri, hann getur 

þó byrjað allt að 4-5 árum seinna og er því mjög breytilegur milli einstaklinga. Við kynþroska verður 

töluverð aukning á beinmassa vegna aukinnar beinastærðar, sem fer bæði eftir lengd og breidd beina 

(1). Lappe og félagar gerðu rannsókn á aukningu á BMC á mismunandi stigum kynþroska og 

niðurstaða þeirra var sú að við lok kynþroska hefur hægt á aukningu BMC (4). Niðurstöður 

langtímarannsóknar Wren og félaga leiddu í ljós að ungmenni sem voru með lága beinþéttni (e. bone 

mineral density, BMD) við 13 ára aldur að meðaltali, voru einnig lág sex árum seinna. Næstum allar 

stúlkur og drengir með lágan beinmassa (Z-stig < -1,5) við upphaf mælinga, mældust einnig í seinni 

mælingum með gildi BMD og BMC undir meðaltali (Z-stig < 0). Þessar niðurstöður staðfesta fyrri 

niðurstöður sem benda til þess að næmi fyrir beinþynningu sé til staðar snemma í lífinu (5).  

Niðurstöður rannsóknar Alwis og félaga á BMC sænskra ungmenna leiddu í ljós að hækkun á hæð, 

þyngd, vöðvamassa, BMC og beinastærð virðist vera svipuð hjá drengjum og stúlkum allt að 10-11 ára 

aldurs. Hröð hækkun í nánast öllum þessum þáttum virðist byrja á aldrinum 10-12 ára hjá stúlkum og 

heldur áfram í tvö til þrjú ár, um það bil einu til tveimur árum fyrr en samsvarandi hækkun byrjar hjá 

drengjum. Hjá drengjum var þó hraði hækkunar meiri og stóð yfir í lengri tíma en hjá stúlkum, sem 

http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Wren%20TA%22
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gerir drengjum kleift að ná hærri hámarks gildum miðað við stúlkur. Fjögurra ára tímabilið þar sem 

mesta hækkunin átti sér stað var á aldrinum 12-16 ára hjá drengjum en 10-14 ára hjá stúlkum (6). 

Rannsókn Maynard og félaga á BMD og BMC hjá hvítum heilbrigðum börnum á aldrinum 8-18 ára 

sýndi fram á að stúlkur og drengir höfðu svipaða hækkun á heildar BMC til 13 ára aldurs, en eftir það 

hækkaði BMC hjá stúlkum aðeins lítillega en hjá drengjum hækkaði BMC töluvert til 18 ára aldurs. 

BMC fyrir hvern aldurshóp var marktækt hærra hjá drengjum en hjá stúlkum á aldrinum 15-18 ára. 

Heildar BMD var ekki marktækt frábrugðin milli drengja og stúlkna fyrir 15 ára aldur en eftir það var 

BMD marktækt hærra hjá drengjum en hjá stúlkum (7). 

Margir þættir hafa áhrif á beinþéttni og steinefni beina líkt og gen, kyn, aldur og aðrir þættir sem við 

getum ekki breytt, en svo eru aðrir þættir sem við getum hugsanlega haft áhrif á eins og hreyfing og D-

vítamín (8). Vísbendingar benda til þess að hreyfing í æsku sé ein af öflugustu fyrirbyggjandi aðferðum 

í baráttunni gegn beinþynningu seinna meir. Hreyfing sem reynir á beinin er sérstaklega mikilvæg, fyrir 

kynþroska og á kynþroskaaldri, fyrir beinmyndun og beinþéttni (9). Kynþroskaaldurinn er samt sem 

áður oft viðkvæmur tími í lífi einstaklings vegna breytinga sem líkami þeirra er að ganga í gegnum og 

er það þekkt að á þessum aldri minnkar hreyfing ungmenna (10). 

Áhrif þungaberandi hreyfingar (e. weight bearing activity) á BMC og BMD hjá börnum og unglingum 

hafa verið könnuð nokkuð enda hefur það verið trú manna að æfing sé góður hvati til að auka bæði 

BMC og BMD meðan á æsku- og unglingsárunum stendur. Behringer og félagar tóku saman 

niðurstöður íhlutunarrannsókna og komust að þeirri niðustöðu að aðeins var hægt að greina veruleg 

áhrif þjálfunar á BMC hjá stúlkum fyrir kynþroska. Það bendir til þess að áhrif þjálfunar á uppsöfnun 

steinefna beina (e. bone mineral accrual) sé háð þroskastöðu einstaklingsins (11). Það er því þörf á 

frekari rannsóknum til að kanna enn frekar áhrif þjálfunar á beinheilsu. 

D-vítamín gildi ungra íslenskra barna er of lágt. Um 2/3 hlutar 7 ára barna hafa mælst undir 

kjörgildum Embættis landlæknis, >50 nmól/L (12). Það er engin alþjóðleg samstaða um hvað sé 

kjörgildi á D-vítamíni en Alþjóðlega beinþynningarstofnunin (e. International Osteoporosis Foundation) 

mælir með að kjörgildi miðist við 75 nmól/L eða hærra (13). Íslensk þversniðsrannsókn sem kannaði 

tengsl D-vítamíns og BMD hjá íslenskum unglingsstúlkum á aldrinum 16, 18 og 20 ára sýndi ekki fram 

á tengsl á milli 25(OH)D og beinþéttni. Heildar BMD var 5% hærra hjá 20 ára samanborið við 16 ára 

og BMC var 12% hærra. Rannsóknin var gerð seint að vetri þegar 25(OH)D gildi ættu að vera lægst. 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að hugsanlega sé D-vítamín þörf lægri en nú er talið, fyrir eðlilega 

uppsöfnun steinefna beina hjá unglingsstúlkum og ungum konum og því þörf á frekari rannsóknum 

(14).  

1.1 Uppbygging beina 

Bein eru aðallega gerð úr kalsíumfosfati sem jafngildir nánast tveimur þriðju af þyngd þeirra. 

Kalsíumfosfat kristallar eru mjög sterkir en ekki sérlega sveigjanlegir, þeir þola samþjöppun en eru 

líklegir til að splundrast við vissar beygjur, snúninga og skyndileg högg. Eftirstandandi rúmlega einn 

þriðji af þyngd beina samanstendur af kollagen þráðum og öðrum próteinum sem flokkast ekki undir 

kollagen, en veita beinunum togstyrk. Kollagen þræðir eru harðgerðir og sveigjanlegir, þeir þola 

auðveldlega teygjur, snúninga og beygjur, en við samþjöppun bogna þeir, öfugt við kalsíumfosfat 
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kristallanna. Beinfrumur (e. osteocytes) og aðrar gerðir frumna sem finnast í beinum eru einungis tvö 

prósent af massa dæmigerðra beina (15). 

Beinfrumur viðhalda og fylgjast með próteinum og steinefnainnihaldi umliggjandi mergs. Hver og 

ein beinfruma stjórnar bæði losun kalsíum frá beini til blóðs og afhendingu kalsíumsalta í umliggjandi 

merg. Beinmyndunarfrumur (e. osteoblasts) eru 4-6% allra frumna í beinum og eru, eins og nafnið 

gefur til kynna, ábyrgar fyrir nýmyndun beinvefs, ferli sem er kallað beinmyndun (e. osteogenesis). 

Þær gegna því mikilvægu hlutverki í að ná fram og viðhalda réttri beinþéttni sem þær koma í kring 

með samstarfi við beinátfrumur (e. osteoclasts) og beinfrumur (15, 16). Að auki eru til svokallaðar 

beinforfrumur (e. osteoprogenitor cells), frumur sem geta skipt sér í dótturfrumur og eru gæddar þeim 

eiginleika að umbreyta sér í beinmyndunarfrumur. Það að geta myndað fleiri beinmyndunarfrumur er 

mikilvægt til dæmis eftir að bein er brákað eða brotið (15). 

Beinátfrumur eru stórar, fjölkjarna frumur og eru þær 90-95% allra frumna í beinum og þær lifa 

einnig allra lengst eða allt að 25 ár (15, 16). Þær finnast þar sem verið er að fjarlægja bein og til þess 

losa þær sýru í gegnum útfrumun af leysihvötum. Sýran leysir upp beinmerginn og losar einnig 

uppsafnað kalsíum og fosfat. Þetta svokallaða beinniðurbrot (e. osteolysis) eykur kalsíum og fosfat 

styrk í líkamsvessum. Beinátfrumur eru stöðugt að fjarlægja merg og losa steinefni, og 

beinmyndunarfrumur að framleiða merg sem fljótlega bindur steinefni (15). Jafnvægi þarna á milli er 

mjög mikilvægt til þess að viðhalda heilbrigði beinagrindarinnar. Beinátfrumur hafa bæði jákvæð og 

neikvæð áhrif á virkni og myndun beinmyndunarfrumna. Sundurgreiningu og þroska beinátfrumna er 

stjórnað af ýmsum leysniþáttum af völdum beinmyndunarfrumna. Ef þetta jafnvægi er truflað vegna 

meinafræðilegra ástæðna, veldur það óeðlilegri beinuppbyggingu og virkni, sem leiðir til ýmissa 

beinsjúkdóma. Ef beinátfrumur fjarlægja kalsíumsölt hraðar en beinmyndunarfrumur afhenda þau 

verða bein veikari, en þegar virkni beinmyndunarfrumna yfirgnæfir virkni beinátfrumnanna verða bein 

sterkari og massameiri (15, 17).  

1.2 Vöxtur og þroski beina 

Beinvöxtur á sér stað þegar beinmyndunarfrumur framleiða meiri beinmerg heldur en beinátfrumur 

fjarlægja (15).  Vöxtur beinagrindarinnar ákvarðar stærð og hlutföll líkama okkar og byrjar hún að 

mótast um sex vikum eftir frjóvgun, þegar fósturvísirinn er um það bil 12 mm langur. Beinin þroskast á 

tvo vegu á fósturskeiði, löngu beinin þroskast út frá brjósklíkani, lengdarvöxtur, en flötu beinin í 

höfuðkúpunni og óreglulegu beinin þroskast frá bandvefjarhimnu, sem kallst hefðbundin beinmyndun 

(15, 18). Beinmyndun hjá börnum og unglingum hefur gríðarleg áhrif á hámarks beinmassa og á 

endanlega áhættu á beinþynningu, og þar með áhættu á beinbrotum á síðari árum (19). Mesta 

aukning á beinvexti á sér stað á kynþroskaaldri og því getur lágur hámarks beinmassi stafað af því að 

ekki náðist eðlilegur kynþroski. Seinkaður kynþroski af óþekktum völdum hjá stúlkum er þekkt orsök á 

lægri beinþéttni hjá þeim. Stúlkur sem byrja seint á blæðingum, eða stoppa tímabundið eða varanlega 

að hafa blæðingar, hafa einnig lægri beinþéttni en þær sem hafa eðlilegar tíðir. Á sama hátt leiðir 

seinkun á kynþroska hjá drengjum til lægri beinþéttni hjá þeim (20). Beinin halda áfram að styrkjast til 

25 ára aldurs, þá er talað um að hámarks beinmassa beina sé náð. Því sterkari sem beinin eru á 
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þessum tíma, því betur eru þau í stakk búin að bregðast við öllum útdrætti kalsíums og fosfats sem 

þörf er á og við öðrum breytingum á beinum sem koma fram við öldrun (3). 

1.3 Viðhald og viðgerð beina 

Endurgerð og viðgerð beina getur falið í sér breytingu á formi beina eða innri byggingu þeirra, eða 

jafnvel breytingu á heildarmagni steinefna í beinagrindinni (15). Vöðvar styrkjast við líkamlegt álag og 

eiga beinin það til að þykkna og styrkjast samhliða. Til að forða beininu frá því að þyngjast um of 

verður að fjarlægja beinvef innan frá, einkum úr laginu sem liggur næst mergholinu (18). Eftir að 

hámarks beinmassa er náð er virkni beinmyndunarfrumna og beinátfrumna í jafnvægi um nokkurt 

skeið og tíðni beinmyndunar er jöfn tíðni beinniðurbrots. Á meðan ein beineining (e. osteon) verður til 

af völdum beinmyndunarfrumu, er önnur eyðilögð af beinátfrumu. Velta steinefna er fremur há, á 

hverju ári er næstum einn fimmti af beinagrind fullorðinna brotin niður og síðan byggður upp á ný. Hver 

hluti af hverju beini þarf ekki að verða fyrir áhrifum, þar sem það er staðbundinn munur á tíðni 

umskiptanna. Þar með getur einhver hluti beins verið endurbyggður tvisvar á ári á meðan annar hluti 

þess er nánast ósnertur. Þessi háa tíðni á veltu steinefna heldur áfram að viðhaldast með hækkandi 

aldri en í eldri einstaklingum minnkar virkni beinmyndunarfrumna hraðar heldur en virkni beinátfrumna. 

Þar af leiðandi tekur beinniðurbrot fram úr beinmyndun, og beinagrindin verður smám saman gisnari 

og veikari (15). 

Þrátt fyrir styrk steinefna geta bein brákast eða jafnvel brotnað undir miklu álagi, vegna skyndilegs 

höggs eða vegna óvenjulegrar álagsstefnu á beinið. Brot grær yfirleitt, jafnvel eftir mikinn skaða, að 

því tilskildu að blóðflæði og frumuhlutar í mergholsþekjunni (e. endosteum) og beinhimnunni (e. 

periosteum) skaddist ekki. Eftir viðgerðina verður beinið svolítið þykkara og líklega aðeins sterkara en 

beinið var fyrir áverkann, og undir sambærilegu álagi myndi seinna brotið, ef svo yrði, gjarnan verða 

annars staðar (15).  

1.4 Flokkun beina 

Beinvefur er tvenns konar, annars vegar frauðbein (e. spongy bone) og hins vegar þéttbein (e. 

compact bone). Þéttbein er tiltölulega þétt og hart en frauðbein er gljúpara og myndar bjálka, en báðar 

þessar vefjagerðir eru til staðar í flestum beinum en þó í mismunandi hlutföllum. Þéttbein myndar 

vegginn og er þar með ytra byrði beinsins, þar sem þörf er á sterkum vef, en frauðbein er mestmegnis 

innan í beinendum og umlykur mergholið. Mergholið inniheldur beinmerg, sem er laus bandvefur og 

ræðst af fitufrumum (e. adipocytes), sem kallast gulur beinmergur, eða af blöndu af þroskuðum og 

óþroskuðum rauðum og hvítum blóðkornum, og stofnfrumurnar sem framleiða þau, sem kallast rauður 

beinmergur eða blóðmergur (15, 18). 

Beinagrind mannsins samanstendur af 206 beinum og hægt er að flokka þau niður eftir lögun 

þeirra, þau geta verið stutt, löng, óregluleg eða flöt. Flöt bein hafa þunnt og nokkurn veginn samhliða 

yfirborð og þéttbein, bringubeinið (e. sternum) er dæmi um slíkt. Löng bein eru tiltölulega löng og mjó, 

þau hafa skaft (e. diaphysis), tvö liðhöfuð (e.epiphysis), tvær vaxtarlínur (e. metaphysis) og merghol 

(e. medullary cavity). Lærleggurinn og upphandleggsbeinið eru dæmi um löng bein. Óregluleg bein 

hafa flókið form með stuttu, flötu yfirborði með haki eða skoru. Innri uppbygging þeirra er fjölbreytt en 
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dæmi um slík bein eru hryggjarliðirnir. Yfirborð stuttra beina er þakið þéttbeini en að innanverðu eru 

þau þakin frauðbeini. Þessi bein eru gjarnan líkt og kassi í útliti, sem dæmi má nefna úlnliðsbein og 

ristarbein (15).  

Einnig er hægt að skipta beinagrindinni niður í tvo hluta eftir hlutverki, ásgrind og limagrind. 

Ásgrindin inniheldur 80 bein, nánar tiltekið höfuðkúpuna, hryggsúluna, rifbeinin og bringubeinið, og 

gegna flest þeirra því hlutverki að vernda viðkvæm líffæri, líkt og höfuðkúpan umlykur heilann og 

bringubein og rif vernda hjarta og lungu. Limagrindin inniheldur 126 bein, nánar tiltekið bein útlimanna, 

axlargrindar og mjaðmagrindar og hlutverk þeirra er að stuðla að hreyfingu. Önnur hlutverk beina eru 

að flytja vöðakraftinn, halda líkamanum uppréttum, blóðmergurinn framleiðir blóðfrumur, samvinna 

beina og vöðva gerir öndun mögulega og beinin eru forðabúr fyrir kalsíum og fosfat (15, 18). 

1.5 Beinþéttni og áhrifaþættir hennar 

Beinþéttni segir til um magn steinefna í beinvef en uppbygging beinvefs veltur á ýmsum þáttum, þar á 

meðal næringu og áhrifum hormóna (15, 21). Eðlileg uppbygging beinvefs getur ekki orðið án 

stöðugrar upptöku á kalsíum og fosfat söltum, og annarra jóna líkt og magnesíum, karbónats, sítrats 

og natríum (15). Í gegnum lífið breytast beinin í stærð, formi og stöðu. Bæði gen og umhverfi hafa áhrif 

á beinheilbrigði. Sumir þættir beinheilbrigðis, til dæmis stærð og lögun beinagrindar, eru ákvarðaðir að 

miklu leyti af genum og villur í merkingum frá þessum genum geta valdið fæðingargöllum (8). Gen, 

staðbundnir þættir og lífsstíll gegna allt hlutverki við að ákvarða hámarks beinmassa, beinmassi er 

mælikvarði á efnismagn beina (3, 21). Þótt erfðafræðilegir þættir gegni mikilvægu hlutverki við að 

ákvarða beinmassa geta lífsstílsþættir, eins og mataræði og líkamleg virkni, haft áhrif á ástand 

beinagrindar. Að viðhalda heilbrigðri líkamsþyngd er mikilvægt fyrir beinheilbrigði, að vera of léttur 

veldur aukinni hættu á beinbrotum og beinatapi. Þyngdartap tengist einnig tapi á beinmassa, þó að 

fullnægjandi mataræði og líkamleg virkni geti dregið úr þessu tapi. Einnig getur mikil áfengisnotkun 

dregið úr beinmassa og aukið hættu á beinbrotum og ber að forðast af ýmsum heilsufarsástæðum (3). 

1.5.1 Næring 

Beinagrindin hefur sérstaka þörf fyrir kalsíum og fosfat. Þó að hægt sé að fá fullnægjandi magn af 

þessum steinefnum frá móður á meðgöngu og með brjóstagjöf, verða þessi steinefni að fást úr 

fæðunni eftir þann tíma, líkt og vítamín A og C, sem eru nauðsynleg fyrir beinvöxt og endurgerð (3, 

15). D-vítamín gegnir mikilvægum hlutverkum í beina- og kalsíumumbrotum en það er að mestu leyti 

vegna áhrifa D-vítamínhormónsins 1,25-(OH)2D í meltingarvegi. Virka formið af D-vítamín er búið til í 

nýrunum, svokallað kalsítríól, en það ferli er háð kólkalsíferól, sem fæst úr fæðunni eða verður til í 

húðinni vegna útfjólublárrar geislunar (e. ultraviolet radiation). Það eykur frásog kalsíums og fosfats úr 

fæðunni og stuðlar að góðri þéttni þessara jóna í blóði og einnig eykur það styrk beinanna með 

útfellingu á kalsíumfosfati í beinvefinn. Þar að auki hefur D-vítamín áhrif á beinmyndunarfrumur með 

því að hindra útbreiðslu, en stuðla að þroska þeirra og auka upptöku steinefna (15, 22, 23). Lágur 

styrkur D-vítamíns veldur ofstarfsemi skjaldkirtilsins og eykur beintap, en niðurstöðum rannsókna ber 

ekki saman um samband milli beinþéttni og D-vítamín styrks og rökræður halda áfram varðandi 

ákjósanlegan styrkleika 25-hýdroxývítamíns D, 25-OHD, fyrir besta mögulega beinheilbrigðið (24). Til 
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að meta D-vítamínhag verður að skoða hvaða gildi 25-OHD tryggir sem best eðlilegan beinstyrk og 

dregur úr hættu á beinbroti við lítinn áverka. D-vítamín hefur einnig óbein áhrif á brotaáhættu, meðal 

annars í tengslum við jafnvægi og vöðvastyrk (23). Árið 2011 birti Institute of Medicine í 

Bandaríkjunum viðmiðanir um lágmark ákjósanlegra gilda í blóði af 25-OHD, þar sem niðurstaðan var 

sú að lágmarkið væri 40-50 nmól/L (25). Sambærilegar niðurstöður var að finna í rannsókn Sai og 

félaga á sambandi milli D-vítamíns og beinheilsu, þar sem skortur á D-vítamíni var skilgreint sem 25-

OHD í sermi undir 50 nmól/L (26). 

Rannsóknir á áhrifum D-vítamíns eru venjulega gerðar með 25-hýdroxývítamín D sem er að mestu 

bundið við vítamín D-bindandi prótein (DBP). Það er talinn vera betri mælikvarði en mæling á 1,25-

(OH)2D, vegna þess að það hefur stuttan líftíma og verður einnig fyrir áhrifum frá öðrum þáttum en 

styrk D-vítamíns. Sýnt hefur verið fram á að erfðafræðileg fjölbrigði af DBP, til dæmis þrjú helstu 

fjölbrigði af DBP: GC1F, GC1S og GC2 eru mjög tengd við 25OHD stig (22, 23). Hins vegar hafa 

niðurstöður úr þvergreiningu (e. meta-analysis) á rannsóknum á D-vítamíni einu og sér, ekki sýnt fram 

á tengsl milli viðbótarmagns af D-vítamíni og minnkaðrar áhættu á broti (24). Einnig hefur verið sýnt 

fram á að einstaklingar sem taka þátt í íþróttum hafa mælst með hærra BMD en aðrir, óháð 25(OH)D 

styrkleika (27). Erfitt er að segja til um heildaráhrif D-vítamíns á beinþéttni þó að vísbendingar um 

lítilsháttar aukningu á beinþéttni á einstaka svæðum beinagrindarinnar hafi verið skráð í sumum 

rannsóknum þar sem D-vítamín er aukið. Fjöldi jákvæðra niðurstaðna er lítið betri en það sem búast 

má við fyrir tilviljun og því erfitt að segja til um heildaráhrif D-vítamíns á beinþéttni (24).  

1.5.2 Hreyfing 

Líkamleg virkni er mikilvæg fyrir beinheilbrigði, hún hjálpar til við að auka eða varðveita beinmassa og 

draga úr hættu á að detta. Flestar gerðir af hreyfingu í gegnum lífstíðina geta stuðlað að góðu 

beinheilbrigði, að vísu á mismunandi vegu (3). Beinagrindin er móttækileg fyrir aflfræðilegri örvun, 

sérstaklega af miklum krafti, hárri tíðni og óvenjulega dreifðri spennu. Þetta er sérstaklega sýnilegt á 

meðan á vexti stendur þegar hreyfing stuðlar að betri beinhimnu og innþekju mergholsins, sem leiðir til 

aukinnar beinastærðar og hærri hámarks beinmassa. Þar sem þessi aðlögun dregur úr hættu á 

beinbrotum getur hreyfing, ef ávinningurinn helst við hækkandi aldur, dregið úr neikvæðu áhrifunum 

sem tengjast aldursbundinni lækkun á beinþéttni. Þó hreyfing hafi jákvæð áhrif á beinþéttni á yngri 

árum er ekki alveg ljóst hversu lengi þau áhrif vara ef einstaklingur hættir að iðka hreyfingu. Árið 2015 

gerðu Tveit og félagar áhugaverða athugun á fyrrverandi knattspyrnumönnum og fundu að þrátt fyrir 

að hafa hætt knattspyrnuiðkun allt að 30 árum fyrr, voru þeir enn með um 50% hærri beinþéttni en 

samanburðarhópur sem ekki hafði iðkað viðlíka íþrótt. Þessar niðurstöður eru samhljóma fyrri 

niðurstöðum langtímarannsókna þó frekari rannsókna sé þörf, sérstaklega hvað varðar áhættu á 

brotum (28). 

Þrátt fyrir að bein sé hart og þétt, býr það yfir þeim eiginleika að geta breytt um lögun sem viðbragð 

við breyttum umhverfisaðstæðum. Endurgerð beina felur í sér að bæta við nýju beini og samtímis að 

fjarlægja áður myndað bein, lögun þeirra og yfirborð endurspeglast af þeim kröftum sem þau verða 

fyrir, vegna þess að bein búa yfir aðlögunarhæfni. Sýnileg högg eru á yfirborði beins þar sem sinarnar 

tengjast beininu og ef vöðvar stækka verður samvarandi stækkun á sýnilegu höggunum, til að þola 
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aukinn kraft. Bein undir miklu álagi verða þykkari og sterkari, á meðan bein sem verða ekki fyrir 

eðlilegu álagi verða þynnri og brothættari. Regluleg hreyfing er því mikilvæg sem örvun til að viðhalda 

eðlilegri beinuppbyggingu, sérstaklega á meðan á vexti stendur, hjá konum eftir tíðarhvörf og hjá 

öldruðum körlum (15).  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum milli BMD og hreyfingar, þeir sem stunda hreyfingu 

eru með hærri beinþéttni að jafnaði (29). Einnig hafa rannsóknir sýnt að þungaberandi hreyfing hefur 

yfirleitt meiri áhrif á beinþéttni heldur en hreyfing sem ekki er þungaberandi (e. non-weight bearing 

activities) eins og til dæmis sund og hjólreiðar (30). Börn og unglingar sem hreyfa sig hafa að jafnaði 

hærri beinþéttni og minni langtíma hættu á beinbrotum en þeir sem hreyfa sig ekki á þessum aldri, 

sem undirstrikar mikilvægi þess að hreyfa sig á þessum aldri og þar til hámarks beinmassa er náð 

(19). Hreyfing sem felur í sér hopp og stökk (high impact weight-bearing loading) og/eða 

styrktarþjálfun getur aukið beinþéttni hjá bæði stúlkum og drengjum, sérstaklega ef byrjað er að æfa 

fyrir eða á kynþroskaaldri, og fram að þrítugsaldri (31). Aðlögun beinagrindarinnar af völdum lyftinga 

virðist einnig vera svæðisbundin, og bendir til þess að líffræðileg dreifing (e. anatomical distribution) 

lyftinga getur verið annar mikilvægur þáttur sem hefur áhrif á bæði svæðisbundinn og hámarks heildar 

beinmassa (30).  

Að auki hafa þversniðsrannsóknir sýnt að beinþéttni er hærri hjá konum og körlum sem eru 

líkamlega virk samanborið við jafnaldra sem hreyfa sig minna. Enn fremur hafa rannsóknir sýnt sterk 

tengsl milli líkamlegrar getu eins og styrks og hámarks súrefnisupptöku (VO2max) (32), og beinþéttni 

meðal kvenna (31). Aðrar rannsóknir benda til þess að líkamsstærð og líffræðilegur aldur séu 

mikilvægari áhrifavaldar fyrir beinþéttni (33). Þó má nefna að jákvæð áhrif hreyfingar er háð ýmsum 

þáttum eins og heilbrigðri líkamsþyngd. Þeir sem stunda hlaup og eru jafnframt mjög léttir og jafnvel 

með neikvætt orkujafnvægi eru í aukinni hættu á lágu BMD og þjást gjarnan af áverkum af völdum 

álags eða streitu (e. bone stress injuries, BSI) (29). Ofálag tengist almennt aukinni hættu á beinbrotum 

en hreyfing innan skynsamlegra marka getur aukið beinstyrk án þess að auka beinbrotsáhættu (28).  

1.5.3 Aldur, kyn og kynþáttur 

Beintap og burðarskerðing beinagrindar er eðlilegur hluti af því að eldast. Þetta stafar af neikvæðu 

jafnvægi á milli beinmyndunar og uppsogs. Þessar aldurstengdu breytingar leiða til gljúpari 

beinagrindar með þynnra ysta lagi, sem veldur því að getan til að standast utanaðkomandi átök 

minnkar og tíðni brota eykst (28). Steinefnainnihald beina byrjar að minnka við 35-45 ára aldur, 

mismunandi mikil minnkun er þó milli kynja á aldrinum 45-65 ára en svipuð minnkun á sér stað hjá 

báðum kynjunum eftir 65 ára aldur. Hluti af því að eldast er að beinin verða þynnri og tiltölulega 

veikari. Ófullnægjandi beinþéttni kallast beinrýrð (e. osteopenia) og flestir upplifa beinrýrð þegar þeir 

eldast. Lækkun á beinmassa hefst á aldrinum 30-40 ára. Á þessu bili byrjar virkni 

beinmyndunarfrumna að minnka á meðan virkni beinátfrumna helst sú sama. Þegar þessi hrörnun er 

hafin missa konur um það bil átta prósent af massa beinagrindar á hverjum áratugi, en hrörnunin hjá 

körlum gerist hægar eða um það bil þrjú prósent á hverjum áratugi. En mismunandi er milli beina hve 

mikilli hrörnun þau verða fyrir (15).  



  

16 

Breytileiki milli kynja hvað varðar líkamsstærð og hlutföll má rekja til mismunar á kynhormónunum, 

estrógens og testósteróns. Bein karla eru að jafnaði þyngri en bein kvenna og einnig meira áberandi 

(e. prominent), ef svo mætti að orði komast (15). Karlar hafa því almennt hærra BMD en konur og 

einnig hafa svartir og fólk frá rómönsku Ameríku (e. Lationos) hærra BMD heldur en hvítir og asíubúar. 

Asíubúar hafa oft örlítið lægra BMD heldur en hvítir, aðallega vegna minni stærðar þeirra (8). 

1.5.4 Hormón 

Hormón stjórna vexti beina með því að breyta virkni beinmyndunarfrumna og beinátfrumna. 

Skjaldkirtilinn losar skjaldkirtilshormón sem örvar beinátfrumur og virkni beinmyndunarfrumna, eykur 

kalsíum frásog smáþarmanna og minnkar kalsíum tap í þvagi (15). Of mikið skjaldkirtilshormón, sama 

hver uppspretta er, eykur bæði niðurbrot á gömlu beini og hvetur til myndunar nýrra beina til að koma í 

stað þess, en hins vegar er meira bein glatað en myndað og heildarniðurstaðan því beintap (3). Til 

þess að skjaldkirtilshormónið hafi áhrif þarf hormónið kalsítríól einnig að vera til staðar. C 

skjaldkirtilsfrumur (e. C thyrocytes) sem finnast í skjaldkirtli barna og ófrískra kvenna seyta kalsítóníni,  

sem hamlar starfsemi beinátfrumna og minnkar kalsíum tap í þvagi. Vaxtarhormón sem verður til í 

heiladinglinum og týroxín frá skjaldkirtlinum örva beinvöxt. Ef allt er eins og það á að vera halda þessi 

hormón eðlilegri virkni við vaxtarlínur brjósks fram að kynþroska. En við kynþroska eykst beinvöxtur 

verulega, kynhormónin estrógen og testósterón örva beinmyndunarfrumurnar til þess að framleiða 

bein hraðar heldur en vaxtarlínur brjósksins lengjast. Á endanum verða vaxtarlínur brjósksins að beini 

en þrátt fyrir það er áframhaldandi framleiðsla kynhormónanna nauðsynleg til að viðhalda beinmassa í 

fullorðnum. Breytilegt er frá beini til beins og einstaklingi til einstaklings hvenær vaxtalínur brjósksins 

verða að beini, til dæmis geta vaxtalínur brjósksins í tánum orðið að beini um 11 ára aldur en ekki fyrr 

en við 25 ára aldur í úlnliðnum (15). 

1.5.5 Sjúkdómar og lyf 

Nokkrir sjúkdómar og lyfseðilsskyld lyf geta haft áhrif á beinheilbrigði á ýmsa vegu og 

heilbrigðisstarfsmenn ættu að meðhöndla slíka sjúkdóma og notkun slíkra lyfja með sérstakri aðgát og 

framkvæma frekara mat á beinheilbrigði og öðrum áhættuþáttum fyrir beinsjúkdóma, þegar um slíkt er 

að ræða (3). 

Svokallaðir sykursterar (e. corticosteroids) eru flokkur lyfja sem draga úr bólgu og bæla 

ónæmissvörun líkamans. Þeir hafa öflug áhrif á bein og eru algengasta orsök síðbeinþynningar í heimi 

(3). Síðbeinþynning er afleiðing af undirliggjandi orsök og er oft greind eftir beinbrot án meiðsla eða 

áverka (e. atraumatic fracture) (34). Það hefur til dæmis verið sýnt fram á að skammtar prednisóns yfir 

7,5 mg á dag hafi alveg lokað myndun nýrra beina, en tap á eldri beinum heldur áfram hraðar en 

venjulega. Þar af leiðandi tapast beinmassi mjög hratt (3). Mörg lyf stjórna virkni beinmyndunarfrumna 

og beinátfrumna, svo sem bisfosfónatlyf, sem hamla virkni beinátfrumna og íhuga ætti bisfosfónatgjöf 

hjá öllum sem hefja sykursterameðferð þar sem ætla má að skammtar verði hærri en 7,5 mg 

prednisólóns (17, 35). Hættan á beinbroti eykst hratt eftir að meðferð með sykursterum til inntöku hefst 

og lækkar eftir að meðferð er hætt. Þessi aukning á áhættu er óháð undirliggjandi sjúkdómum, aldri og 

kyni. Gónadótrópín-losandi hormónörvandi lyf, eru lyf sem lækka þéttni kynhormóna í blóði. Hjá körlum 

eru þessi lyf notuð til að meðhöndla krabbamein í blöðruhálskirtli en hjá konum fyrir tíðahvörf geta þau 
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verið notuð til meðferðar við legslímuflakki (e. endometriosis) eða sem getnaðarvörn. Bæði konur með 

tíðahvörf og karlar sem eru að taka inn þessi lyf, hafa lægri BMD en aðrir (3). 

Raskanir sem auka hættu á falli er mikilvægur áhættuþáttur til að íhuga. Búast má til dæmis við að 

einstaklingur sem hefur fengið heilablóðfall, sem hefur áhrif á hæfni til að ganga eða veldur erfiðleikum 

með jafnvægi, gæti dottið oftar og er því í aukinni hættu á beinbrotum. Margir sjúkdómar geta valdið 

minni beinmassa og algengastir meðal þeirra eru erfðasjúkdómar, líkt og slímseigjusjúkdómur (e. 

cystic fibrosis) og vöðvarýrnun (e. muscular dystrophy) (3). 

1.6 Beinþéttnimælingar 

Tvíorkubeinþéttniskannar (e. Dual x-ray absorptiometry, DXA) hafa verið notaðir til að mæla beinþéttni 

í mörg ár, eða nánar tiltekið síðan undir lok 9. áratugarins, en síðan þá hafa orðið miklar tækniframfarir 

(36, 37). DXA er aðgengileg tækni og besta staðlaða tækið við mat á líkamssamsetningu á grunni 

sameinda, þar að auki er hægt að greina og fylgjast með breytingum á líkamssamsetningunni. Tækið 

nýtir sér mismunandi dofnun röntgengeislanna milli líkamsvefja til að greina á mili beins, vöðvamassa 

og fitumassa. En beinþéttnimæling felur í sér mat á efnaskiptastöðu beina, magn steinefna er mælt til 

að meta styrk beinanna (38). Fyrir utan beinþéttni og beinmassa er einnig hægt að ákvarða fitumassa 

líkamans, bæði í heild eða ákveðinna líkamshluta og massa fitulauss mjúkvefs og að lokum er hægt 

að reikna hlutfall líkamsfitu. Kostir DXA skanns eru mikil nákvæmni, stuttur skanntími, lágur 

geislaskammtur og stöðug kvörðun. DXA hentar því einstaklega vel til að meta og greina 

beinþynningu, og til að tryggja nákvæmni mælinga eru gerðar gæðaeftirlitsmælingar daglega, þær 

gefa vísbendingu um stöðugleika kvörðunarkerfisins og leyfa leiðréttingu á smávæginlegum frávikum 

(36, 37). 

DXA mælingar eru byggðar á grunni sameinda sem hægt er að einfalda í þriggja hólfa líkan, þar 

sem tækið nýtir sér mismunandi dofnun röntgengeislanna milli líkamsvefja til að greina á milli beins, 

vöðvamassa og fitumassa. Við DXA mælingar verður einstaklingur fyrir áhrifum tveggja misorkuríkra 

röntgengeisla, annars vegar lágorku og hins vegar háorku. Röntgengeislarnir samstanda af ljóseindum 

sem eru fluttar í gegnum rafsegul. Orka röntgeingeislanna dofnar á ferð sinni í gegnum líkamsvefina, 

en dofnunin er háð orku röntgengeislanna og þéttleika og þykkt vefjanna. Dofnun röntgengeislanna 

minnkar eftir því sem orka ljóseindanna eykst. Mjúkvefir hleypa fleiri ljóseindum í gegn og þar með 

verður dofnun röntgengeislans minni heldur en í gegnum bein, sem er mun þéttara. Mismunurinn á 

milli háorku og lágorku röntgengeislanna er sérstakur fyrir hvern vef líkamans, og þar með gerir það 

kleift að greina á milli mismunandi vefja (38).  

Búnaðurinn felur í sér sérstaka geislasíu og næstum fullkomna rýmisskráningu á dofnun beggja 

röntgengeislanna. DXA getur þó aðeins leyst fyrir tvö efni samtímis en með því að nota eftirfarandi 

þrjár grundvallarforsendur er hægt að greina á milli beins, vöðvamassa og fitumassa. Fyrsta er að 

hægt er að lýsa nákvæmlega dofnun milli tveggja misorkuríkra röntgeingeisla í gegnum líkamann 

samkvæmt veldisfalli. Önnur er að dílar (e. pixels) úr mynd af mannslíkamanum geta lýst tveimur 

þáttum, það er annað hvort mjúkvef og steinefnainnihaldi beina, eða þegar bein er ekki til staðar, 

vöðvamassa og fitumassa. Þrátt fyrir að DXA geti einungis leyst fyrir tvö efni innan einstakra díla, getur 

það lýst þriggja hluta líkani fyrir líkamsamsetningu. Sú þriðja og síðasta er að mjúkvefurinn sem liggur 
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yfir beininu á myndinni hefur samsetningu og röntgen eiginleika sem hægt er að spá fyrir um með 

samsetningu og röntgen eiginleikum vefsins sem er í nálægð við, en ekki yfir beininu (39). 

Algengast er að mæla beinþéttni í lendhrygg (L1-L4) og mjöðm. Í sumum tilfellum þarf þó að gera 

framhandleggsmælingu sem viðbótarmælingu. DXA byrjar á yfirlitsmynd til að tryggja rétta 

staðsetningu og ganga úr skugga um að ekki sé gerviliður á myndsvæðinu áður en gagnasöfnun er 

hafin. Áhugasvæðin eru svo kerfisbundið skönnuð og steinefnainnihald beina er skráð í skýrslu. Þessi 

skýrsla inniheldur venjulega mynd af steinefnainnihaldi á áhugasvæðinu, beinþéttnimælingar, 

samanburðartölur við unga heilbrigða einstaklinga af sama kyni (T gildi), og eðlileg viðmið jafnaldra af 

sama kyni (Z gildi), upplýsingar um sjúkling og gæðaeftirlitsgögn (e. quality control data). 

Niðurstöðurnar eru svo bornar saman við ákveðin viðmið af beinþéttni til að ákvarða greiningu. Tveir 

staðlar eru notaðir til að bera saman beinþéttni sjúklinga, svökölluð Z og T gildi. Z gildisstaðallinn ber 

saman gildi sjúklingsins við meðaltalsgildi einstaklings af sama aldri og kyni en T gildisstaðallinn ber 

saman gildi sjúklingsins við meðaltalsgildi ungs, heilbrigðs einstaklings af sama kyni með hámarks 

beinmassa. Þessi gildi geta auðveldað mat á tilvist eða umfangi áhættunnar á beinþynningu fyrir 

framtíðar beinbrotum. Því lægra sem T gildið er því minni er beinþéttnin (40). Alþjóðaheilbrigðisstofnun 

WHO skilgreinir beingisnun og beinþynningu á eftirfarandi hátt; eðlileg beinþéttni er skilgreind sem T 

gildi hærra en -1,0, beingisnun er skilgreind sem T gildi á bilinu -1,0 til -2,5 og beinþynning er 

skilgreind sem T gildi lægra en -2,5 (41). Ókostir þessarar aðferðar eru að svæðisbundin framleiðsla 

(BMD) er mæld sem massi á svæði (g/cm²) í stað massi rúmmáls, líkt og í tölvusneiðmyndun og einnig 

vanhæfni þess til að greina á milli barkalaga (e. cortical) og bjálkalaga (e. trabecular) brota. En DXA er 

ódýr kostur, lítið inngrip, tiltækt og notast er við lítið magn af jónandi geislun af mikilli nákvæmni og 

þessar mælingar eru fljótlegar og auðveldar í framkvæmd (38, 42). 

1.6.1 DXA af lendhrygg 

DXA af lendhryggnum er oftast fengin til að meta núverandi stöðu og meta áhættuna fyrir framtíðar 

hryggjarliðsbrot. Sjúklingurinn liggur á bakinu (e. supine position) á bekknum, með hrygginn á miðlínu 

bekksins og tryggja þarf að það sé enginn snúningur á mjöðmum. Lagður er púði undir fæturna, svo 

þeir mynda 60° til 90° horn til að minnka sveigju hryggjarins. Skannsvæðið ætti að ná frá síðasta 

brjóstliðnum, T12,  til mjaðmabeinskambsins (e. iliac crest) og greining fæst frá fyrsta lendarliðnum, 

L1, til hins fjórða, L4. Ef einhver hryggjarliður er óeðlilegur getur það skekkt mælinguna og þess vegna 

er hann venjulega ekki tekinn með í matinu á BMD (40).  

Hryggjarliðsbrot eru algengustu beinþynningarbrotin. Öfugt við brot á útlimum eru þau venjulega 

ekki vegna áverka, og allt að 70% af hryggjarliðabrotum eru ekki greind þegar þau verða. Það er mjög 

óheppilegt vegna þess að vitað er að hryggjarliðsbrot auka hættu á síðari mjaðma- og 

hryggjarliðsbrotum, allt að tvöfalt til fjórfalt. Að auki þjást sjúklingar með hryggjarliðbrot af meiri 

veikindum, bakverkjum og líkamlegri fötlun en aðrir, og eru hærri dauðsföll meðal þeirra. Áhættan sem 

tengist hryggjarliðabrotum eykst með fjölda og alvarleika, en meðferðir sem geta dregið úr áhættu eru 

tiltækar (43). 
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1.6.2 DXA af mjöðm 

DXA af mjöðm er áreiðanlegasta mælingin til að gefa til kynna hættuna á framtíðarmjaðmarbroti, en 

mjaðmarbrot er alvarlegasta beinbrotið sem getur orðið við lítinn áverka. Beinþynningarmjaðmarbrot 

hjá eldra fólki veldur veikindum, fötlun og dauðsföllum, og það er stórt heilsufarsvandamál, sem líklegt 

er að versni með öldrun íbúa (23, 40, 44). Þegar mælingin er framkvæmd liggur sjúklingurinn á bakinu 

á bekknum, með miðju þykktarskurðinn við miðlínu bekksins. Fæturnir eru útbreiddir og farið er úr 

skónum. Athuga þarf áður en hafist er handa hvort mjöðmin sem á að mæla hafi nokkuð áður brotnað. 

Ef einstaklingurinn hefur brotnað á hægri mjöðm skal mæla þá vinstri, og öfugt. Myndað er að 

framanverðu og í gegn (e. anteroposterior, AP) til að fá sem besta vörpun af mjöðminni. Fótunum er 

snúið þannig að þeir eru innskeifir um 15° til 20°, svo að lendarhálsinn sé samsíða brúnum myndar, 

það er gjarnan notast við einhvers konar stuðningsbúnað til að tryggja að um rétta stöðu sé að ræða 

og til að aðstoða við að halda stöðunni. Myndin ætti að innihalda nærhluta lærleggs (e. proximal 

femur) og miðlína lærleggsins ætti að vera samsíða brún skannsvæðisins (40). 

1.6.3 DXA af framhandlegg 

Eins og fyrr segir eru gerðar framhandleggsmælingar við sérstakar aðstæður. Ef einstaklingur er með 

gervilið í mjöðmum eða hrygg, um alvarlega hrörnun er að ræða eða liðagigt, eða alvarlega 

hryggskekkju. Stundum er líka um hömlur sjúklingsins að ræða, líkt og sjúklingurinn er of þungur fyrir 

bekkinn, takmörkun vegna hjólastóls eða vanhæfni til að liggja kyrr vegna mikilla verkja. Ef 

sjúklingurinn er með ofvirkan skjaldkirtil er gerð framhandleggsmæling til viðbótar hinna tveggja. 

Síðast en ekki síst er gjarnan gerð framhandleggsmæling ef mikið misræmi er á niðurstöðunum úr 

lendhryggjar- og mjaðmarmælingunum (40). 

1.7 Mæliaðferðir á beinum ungmenna 

Sumir vilja meina að BMD sé ekki hentug mæling á meðan á vexti stendur, vegna þess að það útilokar 

flesta þætti sem hafa áhrif á beinuppsog sem tengist breytingu á beinastærð. Það sem skiptir máli í 

rannsóknum á meðan á vexti stendur er beinmassi, sem er mældur sem steinefnainnihald í beinum 

(BMC), ekki beinþéttleiki (BMD). BMD endurspeglar ekki bara beinþéttleika heldur líka beinastærð svo 

BMC gæti almennt verið betri breyta til að endurspegla hámarks beinmassa, heldur en BMD. En hægt 

er að nota aðrar breytur til að aðlaga fyrir breytingu á beinastærð, þegar BMD er notað, svo sem 

upphafsgildi æxlunarára, upphafsgildi steinefnainnihalds beina, meðalskammt af kalsíuminntöku, 

aukningu á hæð og þyngd, og meðaltal líkamlegrar virkni á meðan á rannsókninni stendur (45). 

Nauðsynlegt er að kanna frekar áhrif hreyfingar og D-vítamíns á beinheilsu íslenskra ungmenna og 

í ljósi vaxandi áhuga á heilsu og hreyfingu er áhugavert að kanna hvort það sé samband milli 

hreyfingar, D-vítamíns og beinheilsu 16-18 ára íslenskra ungmenna. 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna breytingar á tveggja ára tímabili á beinþéttni (e. bone mineral 

density, BMD) og steinefnum beina (e. bone mineral content, BMC) hjá hópi 16-18 ára ungmenna á 

Íslandi. Einnig að kanna tengsl hreyfingar og D-vítamín gilda í blóði hjá ungmennum við grunnlínu 

rannsóknar við beinþéttni og steinefni beina og breytingar þar á. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarsnið og þátttakendur 

Rannsóknin er langsniðsrannsókn byggð á gögnum sem safnað var árin 2015-2017. Vorið 2015 var 

alls 411 nemendum 10. bekkjar við 6 grunnskóla í Reykjavík boðin þátttaka og 315 þáðu boðið. 

Mælingar fóru fram í hverjum skóla fyrir sig árið 2015, þegar þátttakendurnir voru 16 ára gamlir og svo 

endurteknar tveimur árum seinna, við 18 ára aldur. Gild gögn fengust frá 106 drengjum og 160 

stúlkum árið 2015, ástæða fyrir því að ekki náðust mælingar hjá öllum var fjarvera frá skóla dagana 

sem mælingarnar voru. Það tóku ekki allir þátt í seinni mælingunum og einnig fengust ekki gildar 

hreyfimælingar hjá öllum þátttakendum. Lokafjöldi þátttakenda sem áttu gild gögn bæði árin var 142 

ungmenni, 52 drengir og 90 stúlkur. Nánari skýringar á fjölda þátttakenda má sjá á mynd 1. Skriflegt 

upplýst samþykki var fengið frá öllum þátttakendum og forráðamönnum þeirra. Ströngum 

verklagsreglum var fylgt til að tryggja trúnað. Rannsóknarverkefnið var samþykkt af Persónuvernd, 

Vísindasiðanefnd og einnig af Geislavörnum Ríksins (sjá viðauka 1 & 2). 

 

Mynd 1. Flæðirit yfir þátttakendur 

3.2 Lýsingar á mælingunum 

Þátttakendur veittu upplýsingar um bakgrunn sinn, aldur og kyn. Hæð og þyngd hvers og eins var 

skráð og líkamleg virkni var mæld í eina viku með hröðunarmælum. Beinþéttni var mæld og 

líkamssamsetning ákvörðuð með DXA skanna. Að lokum voru teknar blóðprufur, þar sem meðal 

annars D-vítamín gildi  var mælt. 

3.2.1 Mælingar á BMI, BMD & BMC 

Líkamsþyngdarstuðull (BMI) var reiknaður út frá mælingum á þyngd (kg) og hæð (m). Hæð var mæld 

standandi upp á millimeter og þyngd var mæld með einum aukastaf, er þátttakendur voru í léttum 
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fatnaði. Þessar mælingar voru gerðar í hverjum skóla fyrir sig. Líkamssamsetning, beinþéttni (BMD) og 

steinefni beina (BMC) voru mæld með DXA skanna af gerðinni Lunar í Hjartavernd í Kópavogi. Sami 

geislafræðingurinn framkvæmdi allar mælingarnar. 

3.2.2 Mælingar á hreyfingu 

Actigraph GT3X+ hröðunarmælar voru notaðir til að mæla hreyfingu þátttakenda. Þessir 

hröðunarmælar mæla og vista hreyfingu (slög/mín) í þremur plönum. Mælarnir eru hannaðir fyrir 

rannsakendur og hafa ekkert notendaviðmót, en þeir eru litlir og léttir kubbar festir með ól líkt og úr. 

Þátttakendur báru hröðunarmæli á úlnlið víkjandi handleggs samfellt í 7 sólarhringa. Hreyfibreytur voru 

reiknaðar í Actilife forritinu (6.13.0) frá Actigraph. Hreyfing var reiknuð sem meðaltal slaga á mínútu á 

dag yfir vökutíma vikunnar. Hröðunarmælarnir voru fyrirfram stilltir á upphafspunkt mælinga og hófust 

mælingar nokkrum klukkustundum eftir ásetningu mælis, vegna þess að talið var að þátttakendur 

væru meðvitaðir um hreyfingu sína fyrstu klukkustundirnar. Niðurstöður úr mælunum töldust gildar ef 

þátttakendur báru mælana í að minnsta kosti 14 klukkutíma á dag, í þrjá skóladaga og einn frídag. Við 

tölfræðiúrvinnslu var eingöngu notast við mælingar á hreyfingu frá árinu 2015.  

3.2.3 Mælingar á D-vítamíni 

Teknar voru blóðprufur þar sem meðal annars D-vítamín gildi í blóði var mælt (nmól/L). Til þess að 

skoða sérstaklega beinheilsu þeirra einstaklinga sem mældust með D-vítamín í blóði undir lágmarks 

gildinu 25 nmól/L var hópnum skipt í tvennt, þá sem mældust með <25 og ≥25 nmól/L, eins og áður 

hefur verið gert í rannsóknum á íslenskum ungmennum (14). Við úrvinnslu gagna var notast við D-

vítamíngildi ársins 2015 eingöngu.  

3.3 Tölfræðiúrvinnsla 

Öll tölfræði var reiknuð sérstaklega fyrir stúlkur og drengi. Lýsandi tölfræði, meðaltöl og staðalfrávik, 

voru reiknuð fyrir helstu breytur og normaldreifing þeirra staðfest. Þá var fundin meðaltalsbreyting á 

BMD og BMC milli mælinga. Fylgni var reiknuð með Pearson rho fylgnistuðli. Parað t-próf var notað til 

að kanna hvort marktækur munur væri milli ára á mælingunum. Línuleg aðhvarfsgreining var notuð til 

að kanna áhrif skýribreyta (hreyfingar og D-vítamín) á hvora svarbreytuna fyrir sig (BMD og BMC). 

Miðað var við 95% marktektarmörk (p<0,05). Töflureikniforritið Microsoft Excel 2016 og tölfræðiforritin 

Rstudio, sem nýtur stuðnings frá R,  og SPSS voru notuð fyrir alla tölfræðiútreikninga. 
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4 Niðurstöður 

Rannsóknarhópurinn samanstóð af 142 einstaklingum með gildar hreyfi-, D-vítamín- og DXA mælingar 

bæði árin. Meðalaldur þátttakenda árið 2015 var 15,91 ± 0,3 ár hjá stúlkum og 15,79 ± 0,3 ár hjá 

drengjum. Einkenni úrtaksins árin 2015 og 2017 og breytingar á meðaltali hæðar, þyngdar, BMI, BMD 

og BMC má sjá í töflu 1. Drengirnir voru marktækt að meðaltali með hærra BMD og BMC heldur en 

stúlkurnar, bæði árið 2015 og 2017 (p < 0,01 – p < 0,001). Drengirnir voru að meðaltali með 4,55% 

hærra BMD árið 2015 og 7,96% hærra árið 2017 miðað við stúlkurnar, og að meðaltali með 22,15% 

hærra BMC árið 2015 og 28,66% hærra árið 2017. Engar marktækar breytingar mældust hjá stúlkum 

milli ára samkvæmt pöruðu t-prófi en drengirnir bæði stækkuðu og þyngdust marktækt og einnig 

hækkaði BMD og BMC marktækt milli ára hjá þeim.  

 

Tafla 1. Einkenni rannsóknarhóps og samanburður milli mælinga 2015 og 2017 (n=142).  

Stúlkur 

2015 

Meðaltal (Staðalfrávik) 

2017 

Meðaltal (Staðalfrávik) 

p-gildi 

t-próf 

Aldur (ár) 15,91 (0,30)   

Hæð (cm) 167,26 (5,88) 168,11 (5,89) 0,332 

Þyngd (kg) 62,38 (10,28) 65,13 (14,09) 0,137 

BMI (kg/m2) 22,36 (3,44) 23,03 (4,81) 0,283 

BMD (g/cm2) 1,10 (0,09) 1,13 (0,09) 0,052 

BMC (g) 2351,60 (265,00) 2429,21 (266,66) 0,052 

Hreyfing (slög/mín) 2085,81 (503,08)   

D-vítamín (nmól/L) 44,50 (23,20)   

Drengir 

   

Aldur (ár) 15,79 (0,30)   

Hæð (cm) 178,86 (6,08) 181,85 (5,77) 0,012 

Þyngd (kg) 69,63 (12,63) 74,60 (12,22) 0,044 

BMI (kg/m2) 21,67 (3,64) 22,52 (3,24) 0,208 

BMD (g/cm2) 1,15 (0,10) 1,22 (0,11) 0,001 

BMC (g) 2872,51 (410,03) 3125,32 (419,39) 0,002 

Hreyfing (slög/mín) 1974,06 (481,76)   

D-vítamín (nmól/L) 40,89 (17,47)   

BMI=Body mass index, BMD=Bone mineral density, BMC=Bone mineral content 
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4.1 Breytingar á beinamælingum 2015-2017  

BMD hækkaði að meðaltali um 3,62% milli ára og BMC hækkaði um 5,47%. Hækkun BMD var meiri 

hjá drengjum eða um 5,90% miðað við 2,31% hjá stúlkum (p < 0,001), og BMC hækkaði um 9,10% hjá 

drengjum miðað við 3,37% hjá stúlkum (p < 0,001) (tafla 2 og myndir 2 og 3).  

 

Tafla 2. Prósentu breytingar á beinþéttni og steinefnamagni beina milli 2015 og 2017 

 BMD 

Meðaltal 

 

Lægsta 

 

Hæsta 

BMC  

Meðaltal 

 

Lægsta 

 

Hæsta 

Allir 3,62% -3,43% 17,88% 5,47% -2,53% 28,58% 

Stúlkur 2,31% -3,43% 13,13% 3,37% -2,53% 16,73% 

Drengir 5,90% -2,26% 17,88% 9,10% -1,87% 28,58% 

 

 

Mynd 2. Meðalbreyting milli ára á BMD beggja kynja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Meðalbreyting milli ára á BMC beggja kynja 
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4.2 Niðurstöður fylgnigreiningar 

Þegar fylgni var reiknuð með Pearson rho fylgnistuðli kom í ljós að sterkari tengsl voru við D-vítamín 

hjá stúlkum heldur en tengsl við hreyfingu hjá drengjum. Hjá stúlkum voru marktæk tengsl milli D-

vítamíns og BMD 2015 og BMC bæði árin (p < 0,05), en ekki marktæk tengsl við BMD árið 2017 (p = 

0,064), en hjá drengjum voru marktæk tengsl við hreyfingu aðeins einu sinni, við BMD árið 2017 (p < 

0,05).  

 

Tafla 3. Fylgnistuðull og p-gildi fyrir stúlkur 

 Hreyfing 

2015 

D-vítamín 

2015 

BMD  

2015 

BMC  

2015 

BMD  

2017 

BMC  

2017 

Hreyfing 2015  r = 0,13 

p = 0,232 

r = 0,18 

p = 0,096 

r = 0,11 

p = 0,318 

r = 0,17 

p = 0,117 

r = 0,10 

p = 0,328 

D-vítamín 2015   r = 0,21 

p < 0,05 

r = 0,26 

p < 0,05 

r = 0,20 

p = 0,064 

r = 0,25 

p < 0,05 

BMD 2015    r = 0,87 

p < 0,001 

r = 0,96 

p < 0,001 

r = 0,83 

p < 0,001 

BMC 2015     r = 0,85 

p < 0,001 

r = 0,97 

p < 0,001 

BMD 2017      r = 0,86 

p < 0,001 
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Tafla 4. Fylgnistuðull og p-gildi fyrir drengi 

 Hreyfing 

2015 

D-vítamín 

2015 

BMD  

2015 

BMC  

2015 

BMD  

2017 

BMC  

2017 

Hreyfing 2015  r = 0,12 

p = 0,394 

r = 0,26 

p = 0,062 

r = 0,16 

p = 0,253 

r = 0,30 

p < 0,05 

r = 0,22 

p = 0,126 

D-vítamín 2015   r = 0,03 

p = 0,829 

r = -0,02 

p = 0,871 

r = 0,13 

p = 0,373 

r = 0,07 

p = 0,634 

BMD 2015    r = 0,91 

p < 0,001 

r = 0,90 

p < 0,001 

r = 0,82 

p < 0,001 

BMC 2015     r = 0,86 

p < 0,001 

r = 0,92 

p < 0,001 

BMD 2017      r = 0,93 

p < 0,001 

 

4.3 D-vítamín undir lágmarksgildi 

Þegar D-vítamín gildi í blóði voru skoðuð nánar hjá stúlkum kom í ljós að 19 stúlkur voru undir 25 

nmól/L samanborið við 71 sem voru yfir því. Hjá drengjum voru 12 undir 25 nmól/L samanborið við 40 

sem voru yfir því. Því voru samtals 31 af 142 þátttakendum (21,83%) með D-vítamín gildi í blóði undir 

lágmarksgildinu 25 nmól/L. 

Stúlkur sem höfðu D-vítamín undir 25 nmól/L árið 2015 reyndust vera með lægra BMD (sjá mynd 4 

og 5) og BMC (sjá mynd 6 og 7) bæði árið 2015 og 2017 en þær sem höfðu D-vítamín yfir 25 nmól/L 

(p < 0,01), en ekki var marktækur munur milli þeirra sem voru undir 25 nmól/L og þeim sem voru yfir 

því, í breytingum á BMD og BMC milli ára. Ekki var munur á BMD né BMC milli drengja sem voru undir 

lágmarksgildi D-vítamíns og þeirra sem voru yfir því (sjá viðauka 3). 
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Mynd 4. Tengsl D-vítamíns og BMD 2015 hjá stúlkum, hópnum skipt við 25 nmól/L 

 

 

 Mynd 5. Tengsl D-vítamíns og BMD 2017 hjá stúlkum, hópnum skipt við 25 nmól/L 
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Mynd 6. Tengsl D-vítamíns og BMC 2015 hjá stúlkum, hópnum skipt við 25 nmól/L 

 

 

Mynd 7. Tengsl D-vítamíns og BMC 2017 hjá stúlkum, hópnum skipt við 25 nmól/L 
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4.4 Niðurstöður línulegrar aðhvarfsgreiningar 

Þegar tengsl skýribreyta við BMD og BMC voru skoðuð í línulegri aðhvarfsgreiningu kom í ljós að 

stúlkur sem voru með D-vítamín gildi í blóði undir 25 nmól/L voru með marktækt lægra BMD og BMC 

bæði árið 2015 og árið 2017 en þær sem voru með D-vítamín gildi í blóði yfir 25 nmól/L, jafnvel að 

teknu tilliti til hreyfingar. Ekki fundust marktæk tengsl milli D-vítamíns eða hreyfingar við breytingar á 

BMD eða BMC meðal stúlkna. Meðal drengja voru tengsl hreyfingar og BMD árið 2015 á mörkum 

marktektar þegar leiðrétt var fyrir D-vítamín (p = 0,05) en ekki fundust önnur marktæk tengsl við BMD 

eða BMC eða breytingar þar á í aðhvarfsgreiningunni.  
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5 Umræða 

Tilgangur rannsóknarinnar var að auka þekkingu á beinþéttni ungmenna og að kanna forspárgildi 

lífsstílstengdra þátta sem gætu haft áhrif á hana. Þá einna helst til að koma á framfæri fróðleik um 

beinþéttni og stuðla að enn frekari hvatningu fyrir börn sem og fullorðna að tileinka sér heilbrigðan 

lífsstíl. Lág beinþéttni getur aukið brotahættu og haft alvarlegar afleiðingar fyrir lífsgæði, og líferni getur 

haft áhrif á beinþéttni. Hér voru sérstaklega skoðuð áhrif hreyfingar og D-vítamíns á BMD og BMC 

íslenskra ungmenna. 

Drengir voru með marktækan mun samkvæmt pöruðu t-prófi á mælingum milli ára í öllum tilfellum 

að undanskildum BMI stuðli en hjá stúlkum mældist engin marktækur munur á mælingunum milli ára. 

Stúlkur byrja almennt fyrr á kynþroska heldur en drengir og því eru þær líklegri til að vera hættar að 

stækka á þessum aldri, þessi kynjamunur kemur því ekki á óvart. Í rannsókn Lappe og félaga, þar sem 

könnuð var aukning á BMC á mismunandi stigum kynþroska, kom fram að við lok kynþroska hefur 

hægt á aukningu BMC (4). Samkvæmt því má segja að á þeim aldri sem við erum að fást við sé 

tímabilið sem hægt er að hafa áhrif á hámarks BMC að nálgast lokin.  

Rannsókn Alwis og félaga leiddi í ljós að hröð hækkun á BMC virðist byrja á aldrinum 10-12 ára hjá 

stúlkum, um það bil einu til tveimur árum fyrr en samsvarandi hröð hækkun byrjar hjá drengjum. Hjá 

drengjum var þó hraði hækkunar meiri og stóð yfir í lengri tíma en hjá stúlkum (6). Einnig mældust 

drengir með marktækt hærra BMD samanborið við stúlkur eftir 15 ára aldur í rannsókn Maynard og 

félaga (7). Þær niðurstöður sem fundust í núverandi rannsókn eru því í samræmi við þær niðurstöður 

sem áður hafa sést hjá ungmennum. Niðurstöður rannsóknar Mølgaard og félaga á BMC hjá dönskum 

ungmennum sýndi að drengir voru að meðaltali með 21% hærra BMC miðað við stúlkur við 18,5 ára 

aldur, eða að meðaltali 2698 g hjá drengjum miðað við 2238 g hjá stúlkum (46). Svipaðar tölur var að 

finna við þessa rannsókn á íslenskum ungmennum þar sem drengir voru að meðaltali með 28,66% 

hærra BMC miðað við stúlkur við 18 ára aldur, eða að meðaltali 3125 g hjá drengjum miðað við 2429 g 

hjá stúlkum, þó voru bæði íslenskar stúlkur og drengir með hærra BMC heldur en dönsk ungmenni. 

5.1 Tengsl D-vítamíns, hreyfingar, BMD og BMC 

Það mældust marktæk tengsl milli D-vítamíns við BMD og BMC meðal stúlkna í öllum tilvikum nema 

einu, BMD mælingarnar 2017 (p = 0,064) en í engu tilviki hjá drengjum. Þar með er hægt að varpa 

fram þeirri spurningu hvort kynhormón hafi áhrif á þessar niðurstöður, þar sem stúlkur eru almennt fyrr 

til að þroskast. Fylgnistuðullinn r var 0,21-0,26 þar sem marktæk tengsl mældust milli D-vítamíns við 

BMD og BMC meðal stúlkna svo fremur lítil fylgni er þó til staðar milli breytanna. Í íslenskri 

þversniðsrannsókn sem gerð var árið 1996 á tengslum D-vítamíns og BMD hjá unglingstúlkum fundust 

ekki tengsl milli 25(OH)D og beinþéttni. Höfundar settu fram þá hugmynd að hugsanlega sé D-vítamín 

þörf lægri en nú er talið, fyrir eðlilega uppsöfnun steinefna beina hjá unglingsstúlkum (14). Niðurstöður 

núverandi rannsóknar benda ekki til þess að svo sé, stúlkur sem voru undir lágmarksgildi D-vítamíns 

voru með marktækt lægri beinþéttni og steinefni beina bæði við 16 og 18 ára aldur. 
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Ekki mældust marktæk tengsl milli hreyfingar við BMD og BMC meðal stúlkna en það mældust 

marktæk tengsl milli hreyfingar 2015 og BMD mælinganna árið 2017 hjá drengjum. Fylgnistuðullinn r 

var 0,30 svo fremur lítil fylgni er til staðar á milli breytanna. Það er þekkt að á þessum aldri minnkar 

hreyfing ungmenna oft á unglingsárunum (10) og það er hugsanlegt að hreyfing drengja í þessari 

rannsókn hafi minnkað og sú minnkun hafi þau áhrif að tengslin verði veikari en ella. Það er áhugavert 

að tengsl milli hreyfingar og breytinga á BMD voru á mörkum marktektar þegar leiðrétt var fyrir D-

vítamíngildi í blóði hjá drengjum og því virðast áhrif hreyfingar óháð D-vítamíni sem er í samræmi við 

fyrri rannsóknir (27). Eins og fram hefur komið sýndi rannsókn Behringer og félaga, á áhrif 

þungaberandi hreyfingar á BMC og BMD hjá börnum og unglingum, einungis jákvæð áhrif hjá stúlkum 

fyrir kynþroska (11), og niðurstöður hér eru því í takt við það, þar sem ekki mældust tengsl hjá stúlkum 

milli hreyfingar við BMD og BMC. 

5.2 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Einn helsti styrkur rannsóknar er sá að allar mælingarnar voru framkvæmdar af sama geislafræðingi 

og með sama DXA tæki og tölvubúnaði sem dregur úr líkum á kerfisbundnum skekkjum. Þá voru 

notaðar hlutlægar mælingar á líkamlegri virkni sem kemur í veg fyrir mæliskekkju sem oft verður við 

notkun spurningalista (47). Helsti veikleiki rannsóknar er lítið úrtak ungmenna, og þá sérstaklega 

drengja. Það gefur auga leið að nákvæmari niðurstöður hefði mátt fá með stærra úrtaki. Þá er óljóst 

hvort það að hluti þátttakenda tók ekki þátt í rannsókninni árið 2017 hafi hugsanlega skekkt 

niðurstöðurnar. Einnig er sú takmörkun að einungis er notast við DXA mælingar á öllum líkamanum (e. 

total body DXA) sem ef til vill gefur ekki miklar upplýsingar um framtíðarbrotaáhættu, nákvæmari 

upplýsingar um framtíðarbrotaáhættu hefði mátt fá með DXA mælingum af lendhrygg og mjöðm (40). 

Aðrir þættir sem gætu hafa haft áhrif en ekki voru upplýsingar um, líkt og upphafsgildi æxlunarára 

og meðalskammt af kalsíuminntöku (45). Þá gefa hröðunarmælar ekki upplýsingar um tegund 

hreyfingar svo ekki er ljóst hvers konar hreyfingu ungmennin stunduðu og mögulegt að einhver þeirra 

sem mældust með fremur litla hreyfingu hafi samt sem áður stundað þungaberandi hreyfingu sem 

örvar beinmyndun á meðan önnur kunna að hafa stundað mikla hreyfingu sem ekki er þungaberandi 

og örvar þar með ekki beinmyndun.  

5.3 Næsta skref 

Athyglisvert væri að skoða beinþéttni íslenskra ungmenna enn frekar með stærra úrtaki og fleiri 

áhrifaþáttum, sértækari mælingum á hreyfingu og næringarinntöku. Einnig væri áhugavert að skoða 

tengsl BMD, BMC, D-vítamíns og hreyfingar hjá íslenskum ungmennum fyrir kynþroska. Til lengri tíma 

litið væri áhugavert að fylgjast sérstaklega með þeim hópi ungmenna sem hér mældust með D-

vítamíngildi undir lágmarksmörkum og kanna hvort þau séu í sérstakri áhættu á lágum hámarks 

beinmassa og hvort aldursbundið beintap þessa hóps verður frábrugðið þeim sem hafa æskilegt gildi 

D-vítamíns.  



  

32 

Mikilvægt er að brýna fyrir ungmennum að stunda hreyfingu og taka inn D-vítamín. Það að hreyfa 

sig og taka inn vítamín er ódýr, þægileg og árangursrík leið til lýðheilsueflingar og því eitthvað sem allir 

ættu að tileinka sér, fyrir heilbrigðara líferni. 
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Ályktanir 

Rannsóknin sýndi heilt yfir að sterk tengsl eru milli D-vítamíns og beinþéttni ungra íslenskra stúlkna og 

einnig eru tengsl milli hreyfingar og beinþéttni ungra íslenskra drengja. Niðurstöðurnar gefa því 

vísbendingar um að D-vítamín og hreyfing hafi áhrif á beinþéttni íslenskra ungmenna. Það má þó 

segja að D-vítamín og hreyfing spili mismunandi hlutverk milli íslenskra stúlkna og drengja, en aftur á 

móti getur verið að lægri fjöldi drengja hafi einnig haft áhrif á að ekki mældust jafn sterk tengsl hjá 

þeim og hjá stúlkunum. 
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Viðauki 1 
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Viðauki 2 
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Viðauki 3 

Myndirnar hér að neðan sýna tengsl D-vítamíns, BMD og BMC bæði árin fyrir drengi. 
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