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Útdráttur 
Eftirfarandi rannsókn var framkvæmd með það að leiðarljósi að 
auðvelda mælingar á súrefnisupptöku hjá einstaklingum með 
mænuskaða. Einnig var unnin handhæg handbók til að auðvelda 
framkvæmd mælinga af þessu tagi og aðlaganir sem þarf að gera 
á þeim.  

Þrjár mælingar voru gerðar á sex mánaða tímabili 
Þátttakandi rannsóknarinnar var 27 ára gömul kona með 
mænuskaða við T5 og fóru mælingarnar fram á handhjóli. 
Skráðar voru upplýsingar um hámarkssúrefnisupptöku 
(VO2max), hjartslátt og öndun (l/min), RER (e. respiratory 
exchange ratio) og erfiðleikastig mælingar metið, RPE (e. rating 
of perceived exertion). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 
þátttakandinn hefur lægra VO2max gildi í samanburði við 
rannsóknir á einstaklingum með styrk í fótum, en þó 
sambærilegt við einstaklinga með mænuskaða. Niðurstöður 
leiddu einnig í ljós að mæla má með handhjóli 
hámarkssúrefnisupptöku hjá  einstaklingum með mænuskaða. 
Vert er að hafa í huga staðsetningu mænuskaðans í hryggsúlu 
þar sem hann hefur áhrif á líkamlega frammistöðu. Því ofar sem 
skaðinn er því meiri hömlun og minni líkamleg afköst. Álykta 
má að þátttakandi hafi lægra VO2max gildi en sjá má í öðrum 
rannsóknum vegna mænuskaðans. 
 
Lykilorð: VO2max, handhjól (e. handcycling), mænuskaði (e. 
spinal cord injury). 
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Inngangur 

Með líkamlegri hreyfingu er átt við þá vinnu þegar beinagrindarvöðvar færa 

líkamsparta úr stað (Ráðleggingar um hreyfingu, 2008; Berg, 2010).  Hreyfingu er 

skipt upp í flokka eftir því hve mikla vinnu beinagrindarvöðvarnir framkvæma og 

er flokkuð frá því að vera hvíld eða auðveld hreyfing upp í erfiða hreyfingu 

(Ráðleggingar um hreyfingu, 2008). Með hvíld er átt við svefn eða kyrrstöðu 

(Berg, 2010; Kenney, Wilmore og Costill, 2015). Með miðlungserfiðri hreyfingu 

er átt við að líkaminn noti þrefalda eða allt upp í sex sinnum meiri orku en hann 

þarf í hvíld. Dæmi um miðlungserfiða hreyfingu eru heimilisþrif, rösk ganga og 

garðvinna, ásamt því að synda, skokka eða hjóla rólega (Ráðleggingar um 

hreyfingu, 2008).  Þegar einstaklingur er hættur að geta haldið uppi samræðum, 

eins og við skokk eða hjól, er líkaminn farinn að erfiða meira og er hreyfingin 

flokkuð sem erfið hreyfing. Hlaup og flest allar íþróttir sem stundaðar eru til að ná 

árangri flokkast sem erfið hreyfing (Ráðleggingar um hreyfingu, 2008).  

Margir stunda hreyfingu sér til heilsubótar og hafa rannsóknir sýnt fram á 

gagnsemi miðlungserfiðrar hreyfingar bæði á líkamann og andlega heilsu 

(Ráðleggingar um hreyfingu, 2008; Tanner og Gore, 2013; Berg, 2010). 

Einstaklingur sem stundar reglulega miðlungserfiða hreyfingu eða erfiða 

hreyfingu styrkir hjarta- og æðakerfið ásamt því að flæði ýmissa hormóna eykst 

og hefur það jákvæð áhrif á andlega heilsu (Ráðleggingar um hreyfingu, 2008; 

Tanner og Gore, 2013; Berg, 2010).  Regluleg hreyfing er ekki síður mikilvæg 

fyrir einstaklinga með mænuskaða til að viðhalda heilsu og hreysti og auka þannig 

lífsgæði (Fornusek, Gwinn og Heard, 2014; Jacobs og Nash, 2004).  

Handhjól veitir einstaklingi með mænuskaða aukið frelsi þar sem hann 

getur ferðast lengri vegalengdir á meiri hraða án þess að þreytast mikið (Arnet, 

Drongelen, Veeger og Woude, 2013; Kraaijenbrink, Vegter, Hensen, Wagner og 

Woude, 2017; Dallmeijer, Zentgraaff, Zijp og Woude, 2004).   
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Mænuskaði 

Nýgengi mænuskaddaðra var skoðað á árunum 2005-2009 og sýndi að um 34 af 

hverri milljón einstaklinga eru með mænuskaða. Í þessum hópi var meirhluti ungt 

fólk sem er líkamlega virkt ásamt einstaklingum 65 ára og eldri (Eyrún 

Kristinsdóttir, Sigrún Knútsdóttir, Kristinn Sigvaldason, Halldór Jónsson og Páll 

Ingvarsson, 2016).  

Þrátt fyrir að mænan sé vel varin innan í hryggjaliðum þá geta slys leitt 

til þess að hún slitni, kremjist eða merjist (Jacobs og Nash, 2004; SEM, e.d.). 

Skaðinn getur átt sér stað þar sem hryggjaliðir brotna eða færast úr lið (Jacobs og 

Nash, 2004; SEM, e.d.). Mænuskaði getur orðið mismikill allt frá skertri 

hreyfigetu upp í algjöra lömun, allt eftir staðsetningu og alvarleika skaðans (Eyrún 

Kristinsdóttir o.fl., 2016; Groot, Hjeltnes, Heijboer, Stal og Birkeland, 2003; 

Jacobs og Nash, 2004).  

   

 
Mynd 1. Sýnir hvernig hryggsúlan skiptist í svæði (Þuríður Þorbjarnardóttir, 2013). 

 

Mynd 1 sýnir hvernig hryggsúlan skiptist í nokkur svæði og stjórnast 

mænuskaðinn af  því hvar á hryggnum áverkinn verður (Durstine, Moore, Painter 

og Roberts, 2009; Phillips o.fl., 1998; Þuríður Þorbjarnardóttir, 2013). Efst koma 

hálsliðir (e. Cervical), þeir heita C1-7, því næst koma brjóstbaksliðir (e. Thoracic) 
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sem eru 12 talsins sem  heita T1-12 (Phillips o.fl., 1998; SEM, e.d.). Neðar koma 

svo lendarliðir, L1-5, og svo spjaldhryggur og rófubein, S1-5 (Phillips o.fl., 1998).  

Þegar mænuskaði er metinn út frá alskaða, þar sem einstaklingur lamast, 

verður minnsti skaðinn ef áverki verður á lendarsvæði eða neðar (Eyrún 

Kristinsdóttir o.fl., 2016; Phillips o.fl., 1998; SEM, e.d.). Verði skaðinn á L5-S2 

hefur einstaklingurinn einhverja starfsemi í neðri útlimum og er ganga stundum 

möguleg (Phillips o.fl., 1998). Sá mænuskaddaði getur setið í stól án aðstoðar, en 

það getur hann einnig verði skaði á T10-12 (Durstine o.fl., 2009; Jacobs og Nash, 

2004; Phillips o.fl., 1998; SEM, e.d.). Þá hefur einstaklingurinn enn góða virkni í 

kvið og bakvöðvum en mjaðmahreyfingar takmarkast og neðri útlimir verða 

kraftlausir og sýna ekkert viðbragð (Durstine o.fl., 2009; Jacobs og Nash, 2004; 

Phillips o.fl., 1998; SEM, e.d.).  

Við mænuskaða á T6-10 hefur einstaklingurinn mestallan eða algjöran 

kraft í efri búk, góðan kraft í kviðvöðum ásamt því að virkni bakvöðva takmarkast 

ekki af skaðanum (Durstine o.fl., 2009; Jacobs og Nash, 2004; Phillips o.fl., 1998; 

SEM, e.d.). Áverki á T1-5 veldur því að virkni kvið- og bakvöðva takmarkast, 

virkni minnkar eftir því sem skaði færist ofar (Durstine o.fl., 2009; Jacobs og 

Nash, 2004; Phillips o.fl., 1998; SEM, e.d.). Handafl er af fullum styrk en styrkur 

brjóstvöðva fer dvínandi eftir því sem skaðinn er ofar (Phillips o.fl., 1998; SEM, 

e.d.). Hinn mænuskaddaði þarf mögulega stuðning til að sitja í stól (Phillips o.fl., 

1998).  

Fyrir ofan T1 kemur neðsti hálsliðurinn, C7, en skaði þar veldur, eins og 

áður hefur komið fram, lömun í neðri útlimum og búk (Phillips o.fl., 1998; SEM, 

e.d.). Einnig verður takmörkuð hreyfigeta í fingrum þátt fyrir að full hreyfigeta sé 

í handleggjum (Phillips o.fl., 1998; SEM, e.d.). Alvarleiki mænuskaðans verður 

meiri eftir því sem áverkinn færist ofar í hálshrygg, þá getur einstaklingurinn ekki 

setið óstuddur (Durstine o.fl., 2009; Phillips o.fl., 1998; SEM, e.d.).   

Staðsetning mænuskaðans veldur einnig ýmsum öðrum fylgikvillum 

(Durstine o.fl., 2009; Groot o.fl., 2003; Jacobs og Nash, 2004; Phillips o.fl., 1998; 

West o.fl., 2014). Þar má nefna verki frá stoð- og taugakerfi, skert blóðflæði og 

blóðtappa, liðagigt, hrygg- og slitgigt, ásamt fleiri sjúkdómum (Jacobs og Nash, 

2004). Eins geta stærri innri líffæri orðið fyrir áhrifum, líffæri eins og hjartað, 

þind, þvagblaðra og nýru, svitakirtlar, þarmar og innri kynfæri (Durstine o.fl., 

2009; Jacobs og Nash, 2004; Phillips o.fl. 1998). Ungt fólk upplifir meðal annars 
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ótímabæra öldrun vegna þeirra fylgikvilla sem koma í kjölfar mænuskaða (Jacobs 

og Nash, 2004).  

Einstaklingar með mænuskaða við T6 eða ofar hafa skert hjarta- og 

æðakerfi (Durstine o.fl., 2009). Hjarta- og æðakerfi mænuskaddaðra afkastar 

einungis um helming þess sem það gerir hjá ómænusködduðum en eftir því sem 

mænuskaðinn er meiri minnka afköst (Durstine o.fl., 2009; Groot o.fl., 2003; 

Jacobs og Nash, 2004; Phillips o.fl., 1998; West o.fl., 2014). Hvíldarpúls 

einstaklings með mænuskaða fyrir ofan T6 er mun hærri en hjá einstaklingi með 

fullan styrk í fótum (Jacobs og Nash, 2004). Ef mænuskaðinn er fyrir ofan T6 nær 

hjartavöðvinn ekki að þenjast eins vel út og hjá einstaklingi með fullan styrk í 

fótum og þar af leiðandi dælir hjartað minna magni af blóði í hverju slagi (Jacobs 

og Nash, 2004). Slök afköst hjarta- og æðakerfisins ásamt óvirkni í æðum neðri 

útlima valda lélegri blóðrás og fá því um það bil þrír af hverjum fjórum 

mænuskaddaðra blóðtappa (Groot o.fl., 2003; Jacobs og Nash, 2004; Phillips o.fl., 

1998). Oft kemur einnig fram skert öndun vegna óvirkrar þindar og öndunarvöðva 

sem aðstoða lungu við að draga eða losa sig við loft (Jacobs og Nash, 2004; 

Kenney o.fl., 2015).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi hreyfingar mænuskaddaðra, meðal 

annars til þess að draga úr þreytu, verkjum, máttleysi og rýrnun liðamóta (Jacobs 

og Nash, 2004; Groot o.fl., 2003). Einstaklingar með mænuskaða eru oftar en ekki 

óvirkari en aðrir sem ekki eru bundnir hjólastól (Jacobs og Nash, 2004). 

Jafnmiklar líkur eru á að mænuskaddaður einstaklingur þrói með sér hjarta- og 

æðasjúkdóma og aðrir en óvirkur lífstíll eykur líkurnar ennfremur (Hol, Eng, 

Miller, Sproule og Krassioukov, 2007). Þrátt fyrir að almennar ráðleggingar um 

styrktar- og þolþjálfun séu svipaðar fyrir einstaklinga með fullan styrk í fótum og 

þá sem eru með mænuskaða er mikilvægt að hafa í huga hvar vefskaðinn liggur 

ásamt getu hvers og eins (Jacobs og Nash, 2004). Með því að auka virkni 

mænuskaddaðra og bæta þol þeirra ásamt líkamlegan styrk minnka líkur á ýmsum 

sjúkdómum eins og hjarta- og æðasjúkdómum (Hol o.fl., 2007). Því er mikilvægt 

að stunda hreyfingu reglulega svo að dagleg störf verði auðveldari og stuðla 

þannig jafnframt að bættum lífsgæðum og lengri lífaldri (Groot o.fl., 2003).  
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Handhjólreiðar (e. Paracycling) 

Allt frá níunda áratug síðustu aldar hafa handhjólreiðar verið vinsæll kostur fyrir 

einstaklinga í hjólastól, bæði til íþróttaiðkunar og ekki síður sem skemmtileg 

tómstundaiðja (Dallmeijer o.fl., 2004; Zeller o.fl., 2015). Stöðugt fleiri nýta sér 

þennan valkost þar sem miklar breytingar hafa orðið og tækni hefur fleygt fram 

(Arnet o.fl., 2013; Kraaijenbrink o.fl., 2017).  

Handhjól eru gerð fyrir þá sem eru lamaðir eða fatlaðir í neðri útlimum svo 

og þá sem misst hafa neðri útlim eða útlimi (Zeller o.fl., 2015). Hjólreiðamaður 

notar það afl sem hann hefur í handleggjum, höndum og efri búk til að drífa hjólið 

áfram (Zeller o.fl., 2015). Afl hjólreiðamannsins getur verið breytilegt eftir því 

hve fötlun hans er mikil (Zeller o.fl., 2015). Hægt er að fá stykki sem hefur eitt 

hjól og handhjól ásamt keðju sem má festa við hjólastól, sjá má dæmi um það á 

mynd 2 (Arnet o.fl., 2013; Kraaijenbrink o.fl., 2017). Með því getur 

einstaklingurinn skipt um gír og stjórnað þannig hjólahraða, snúningshraða (e. 

Cadence) en það gefur tækifæri til fjölbreyttrar notkunar (Arnet o.fl., 2013; 

Dallmeijer o.fl., 2004; Kraaijenbrink o.fl., 2017). Skoðaður hefur verið munur á 

milli handhjólreiða og hjólastólaaksturs og komið hefur í ljós að handhjólreiðar 

krefjast minna álags á líkamann (Arnet o.fl., 2013; Kraaijenbrink o.fl., 2017).  

 

 
Mynd 2. Hjólastóll sem breytt hefur verið í handhjól (Kraaijenbrink o.fl., 2017). 
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The International Paralympic Committee (IPC) sér um að skapa tækifæri í 

íþróttaheiminum fyrir fólk með takmarkanir eða fatlanir, allt frá byrjunarstigi til 

fyrsta flokks íþróttafólks (Official Website of the Paralympic Movement, e.d.).  

Frá því að Ólympíuleikar fatlaðra, Paralympics, voru haldnir í Aþenu árið 2004 

hafa handhjólreiðar (e. Paralympic road cycling) verið fastur liður leikanna 

(Dallmeijer o.fl., 2004; Zeller o.fl, 2015). Keppnishandhjól (e. Road-racing hand 

cycle) má sjá á mynd 3 en það hefur þrjú dekk, eitt að framan sem heldur uppi 

neðri útlimum, séu þeir til staðar, og tvö að aftan, undir búk og efri útlimi (Zeller 

o.fl., 2015).  

 

Þol 

Einstaklingur sem er í góðri líkamlegri þjálfun hefur betra þol en sá sem stundar 

ekki reglubundna þjálfun (Bompa og Haff, 2009; Kenney o.fl., 2015). Til eru tvær 

gerðir þols, annars vegar loftháð þol og hins vegar loftfirrt þol (Bompa og Haff, 

2009; Kenney o.fl., 2015). Í áreynslu, s.s. hjólreiðum, er að mestu notað loftháð 

þol (e. aerobic endurance) en það á við þol þegar líkaminn vinnur úr því súrefni, 

O2, sem berst í lungu við innöndun (Kenney o.fl., 2015). Þaðan fer súrefnið í 

gegnum lungnaveggi út í blóðið. Blóðið flytur svo súrefnið um líkamann, til vefja 

og frumna sem nota súrefnið sem orku (Kenney o.fl., 2015). Þegar líkaminn 

vinnur við litla ákefð nær hann að viðhalda þessari súrefnisþörf. Eftir því sem 

líkaminn erfiðar meira og ákefðin eykst því meira súrefni þurfa frumur líkamans 

Mynd 3. Keppnishandhjól sem notað er m.a. í Paralympic (Zeller, Abel, Smith og Strueder, 2015). 

Stillanlegt bak 
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svo öndun verður meiri allt þar til ákveðnu hámarki er náð (Bangsbo, 2000; 

Kenney o.fl., 2015). Þegar frumurnar vinna úr súrefninu, O2, verða til úrgangsefni, 

m.a. koltvíoxíð, CO2. Vefir líkamans losa CO2 út í blóðrásina en þannig berst það 

í lungun og losnar við útöndun (Bompa og Haff, 2009; Kenney o.fl., 2015). Hve 

miklu einstaklingur getur andað að og/eða frá sér í einum andardrætti kallast 

andrýmd (Bangsbo, 2000; Kenney o.fl., 2015). Lungun eru af takmarkaðri stærð 

líkt og hjartavöðvinn sem sér um að dæla blóði um líkamann. Stærð hjarta og 

lungna ræðst meðal annars af stærð og kyni einstaklings (Bompa og Haff, 2009; 

Kenney o.fl., 2015).  

Eftir því sem einstaklingur er í betri líkamlegri þjálfun því stærri og 

afkastameiri verður hjartavöðvinn (Kenney o.fl., 2015). Því meiri sem afköst 

hjartavöðva eru því hraðar dælir hann blóði um æðar líkamans og skilar þannig 

súrefni og koltvíoxíð hraðar til og frá lungum og/eða öðrum vefjum (Kenney, 

o.fl., 2015). Til að líkaminn fái það súrefni sem hann þarf og losi sig við 

úrgangsefni eykst öndunin til að anna eftirspurn allt þar til ákveðnu hámarki er 

náð, hámarkssúrefnisupptaka (VO2max). Þá er líkaminn farinn að vinna með 

loftfirrt þol (Bangsbo, 2000; Bompa og Haff, 2009; Kenney o.fl., 2015). Líkaminn 

nær ekki að að vinna nægilega vel úr úrgangsefnum sem safnast þá upp í 

líkamanum og einstaklingur þreytist hratt (Bompa og Haff, 2009; Kenney o.fl., 

2015).  

Hámarksútöndun (VEmax) á við um mestu öndunartíðni  sem einstaklingur 

getur andað frá sér á mínútu við hámarksáreynslu (Kenney o.fl., 2015). 

Hámarkssúrefnisupptaka segir svo til um hve mikið súrefni líkaminn getur nýtt sér 

við hámarksáreynslu (Bompa og Haff, 2009; Hughes og Chaturvedi, 2017; Kline 

o.fl., 1987; Tanner og Gore, 2013). Eftir því sem gildi VO2 er hærra því betur 

vinnur hjarta- og æðakerfið og því betra er líkamlegt þol einstaklingsins (Bompa 

og Haff, 2009; Hughes og Chaturvedi, 2017; Kenney o.fl., 2015; Kline o.fl., 1987; 

Tanner og Gore, 2013). Ýmsir aðrir lífeðlisfræðilegir þættir hafa áhrif á VO2max, 

þættir eins og erfðir, kyn, aldur, þyngd og líkamsfita (Kenney o.fl., 2015).   
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Þol afrekshjólafólks    

Álag við hjólreiðar er mjög breytilegt. Það fer allt eftir því hvort hjólað er inni eða 

úti, á sléttum vegi, malbiki, möl eða í bröttum brekkum. Þegar hjólað er á vegum 

er yfirleitt notað submax álag (Tanner og Gore, 2013). Með submax álagi er átt 

við að einstaklingurinn hjóli í langan tíma við ákefð sem er ekki hámarksákefð 

heldur mesta ákefð sem hann getur haldið í þann tíma sem hjólað er (Tanner og 

Gore, 2013).  

Íþróttafólk þjálfar upp þol sitt til þess að geta haldið út við mjög mikla 

ákefð í langan tíma (Tanner og Gore, 2013). Þar sem hjólreiðakeppni getur verið 

breytileg, bæði hvað viðvíkur lengd og landslagi, er fjölbreytt þjálfun nauðsynleg 

(Tanner og Gore, 2013). Þá er gagnlegt fyrir íþróttafólk að hafa mælingar eða 

önnur tæki sem gefa góða mynd um frammistöðu þeirra (Lamberts, 2014). 

Lamberts skoðaði tengsl milli árangurs hjá þjálfuðu hjólreiðafólki með fullan 

styrk í fótum, annars vegar í LSCT hjólreiðaprófi (e. Lamberts sub-max cycling 

test) og hins vegar frammistöðu þeirra almennt (Lamberts, 2014). Þar mátti sjá 

sterk tengsl eða fylgni upp á  r = 0,96 (Lamberts, 2014). Þátttakendur voru af  

báðum kynjum og var ekki munur milli kynjanna hvað varðar forspárgildi LSCT 

prófsins (Lamberts, 2014). Niðurstöður rannsóknarinnar má sjá í töflu 1.  

 

Tafla 1. Niðurstöður á rannsókn Lamberts á frammistöðu þjálfaðs og afreks hjólreiðafólks (Lamberts, 2014). 

 Karlar 
(n = 82) 

Konur  
(n = 20) 

Meðalaldur 31 30 
Meðalhæð, cm 182 168 
Meðalþyngd, kg 78 61 
VO2max, (l/min) 4,5 3,1 
VO2max, (ml/min/kg) 57,5 50,5 
Hjartsláttur, max 190 189 
Meðalsnúningshraði 91 90 
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Þol mænuskaddaðra 

Þrátt fyrir mænuskaða og þá líkamlegu takmörkun sem hann veldur geta 

mænuskaddaðir stundað ýmiss konar íþróttir og þjálfun (Jacobs og Nash, 2004). 

Þá er átt við þjálfun á efri útlimum líkamans svo sem lyftingar, handhjólreiðar, 

hjólastólaakstur og svo aðra hreyfingu þar sem notast er við ýmiss konar spelkur 

og/eða rafleiðni til að örva vöðva og vefi (Durstine o.fl., 2009; Jacobs og Nash, 

2004). Sjá dæmi um handhjól notað til þjálfunar á mynd 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einstaklingar með mænuskaða nota handafl til þjálfunar en rannsóknir 

sýna að sú þjálfun er ekki jafnáhrifarík og þjálfun þar sem allur líkaminn er virkur  

(Groot o.fl., 2003; Phillips o.fl., 1998). Líkami þeirra bregst síður við áreiti því 

hlutfall virkra vöðva er takmarkað (Groot o.fl., 2003; Phillips o.fl., 1998). Vöðvar 

handleggja eru hvorki jafnafkastamiklir né jafnstórir og vöðvar fótleggja og því 

verður hreyfingin ekki eins mikil eða hröð (West o.fl., 2014; Groot o.fl., 2003). 

Rannsókn Hettinga, Hoogwerf og Woude, (2016) sýndi að við handhjólreiðar ná 

einstaklingar aðeins 71% þeirrar súrefnisupptöku sem þeir ná við hjólreiðar, auk  

slakari hjartsláttartíðni og öndunar (Hettinga o.fl., 2016). Aftur á móti sýndi 

Hettinga o.fl., (2016) ásamt Schoenmaker (2016) að handhjólreiðaþjálfun hefur 

jákvæð áhrif á þol. Þátttakendur rannsóknanna sem stunduðu reglubundna þjálfun 

í samanburði við þá sem stunduðu enga þjálfun juku súrefnisupptöku sína um allt 

að 10-20% á 7-12 vikna tímabili (Hettinga o.fl., 2016; Jacobs og Nash, 2004; 

Scoenmakers o.fl., 2016). Þátttakendur beggja rannsókna voru sjálfboðaliðar með 

Mynd 4. Handhjól sem notað er til þjálfunar 
á efri hluta líkamans (Gorman, Geigle, 
Chen, York og Scott, 2014). 
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fullan styrk í fótum og höfðu ekki reynslu af handhjólreiðum (Hettinga o.fl., 2016; 

Scoenmakers o.fl., 2016). Í rannsókn Schoenmakers o.fl., sem samanstóð af 

karlkyns sjálfboðarliðum mátti sjá hvernig hópur sem fékk háákefðarþjálfun 

tvisvar sinnum í viku og einu sinni miðlungsákefð bætti þol sitt, VO2max, um 

22% (2016). Sá hópur sem æfði við miðlungsákefð þrisvar sinnum í viku bætti 

einungis þol sitt um tæp 11% (Scoenmakers o.fl., 2016). Svipaðar niðurstöður má 

sjá í rannsókn Hettinga o.fl., en þar voru þátttakendur einungis konur (2016).  Þær 

konur sem fengu þjálfun þrisvar sinnum í viku bættu einnig þol sitt, VO2max, um 

18,1% (Hettinga o.fl., 2016).  Niðurstöður um mun hópanna má sjá í töflu 2.  

 

Tafla 2. Niðurstöður úr rannsóknum á hvernig þjálfun, fyrir og eftir, hefur áhrif á frammistöðu við 
handhjólreiðar (Hettinga o.fl., 2016; Schoenmakers o.fl., 2016). 

 Konur Karlar Karlar Karlar  
  Ekki 

þjálfun 
MICT* HIIT* 

 Fyrir  Eftir Fyrir Eftir Fyrir  Eftir Fyrir  Eftir 
 (n = 11) (n = 8) (n = 8) (n = 8) 
Aldur 22 21 21 23 
Hæð, cm 172 174 183 185 
Líkamsþyngd, kg 67,9 64,7 75,1 77,4 
VO2max, 
(ml/kg/min) 

28,3 33,2 31,7 29,8 33,2 36,5 34,3 41,9 

VO2max, (l/min) 1,92 2,25 2,05 1,93 2,49 2,74 2,65 3,24 
Hjartsláttur (max) 174 181 174 171 180 176 188 190 
VEmax (l/min) 79,8 93,0 79,4 71,8 89,7 109,4 99,7 130,4 
RER 1,18 1,20 1,20 1,26 1,17 1,24 1,19 1,21 
*MICT: Moderate Intensity Interval Training, HIIT: High Intensity Interval Training. 

 

Einstaklingar í hjólastól eiga á hættu að verða fyrir ofálagi í axlarliðum, 

úlnliðum og olnboga og veldur það meira sliti í þeim liðum (Kraaijenbrink o.fl., 

2017; Arnet o.fl., 2013). Ef litið er til rannsókna þar sem kannaður er líkamlegur 

munur á hjólastólaakstri og handhjólreiðum má sjá að handhjólreiðar valda mun 

minna álagi á líkamann sérstaklega eftir því sem líkamlegt álag eykst (Arnet o.fl., 

2013; Dallmeijer o.fl., 2004; Kraaijenbrink o.fl., 2017).  

Lægri snúningshraði og hærri mótstaða (wött) leiðir til betri líkamlegrar 

getu ásamt því að valda minna álagi á liði (Dallmeijer o.fl. 2004; Kraaijenbrink 

o.fl., 2017). Rannsóknir hafa sýnt fram á að lægri snúningshraði, á bilinu 50-60, 

og hærri wött eða um 35w, er hagkvæmari hreyfing en þegar snúningshraði 

hækkar og wöttunum fækkar (Dallmeijer o.fl. 2004; Kraaijenbrink o.fl., 2017). 

Eftir því sem ákefð verður meiri því lægri mælist hjartsláttur og öndun við 
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handhjólreiðar heldur en við hjólastólaakstur. Skynjun þátttakanda á 

erfiðleikastigi þjálfunarinnar er einnig lægri við handhjólreiðar (Arnet o.fl., 2013; 

Dallmeijer o.fl., 2004; Kraaijenbrink o.fl., 2017). Sýnt hefur verið fram á að 

hámarkssúrefnisupptaka verður hærri við handhjólreiðar en við hjólastólaakstur 

(Arnet o.fl., 2013; Dallmeijer o.fl., 2004; Kraaijenbrink o.fl., 2017). 

Í rannsókn Lovell o.fl. má sjá mun á hámarkssúrefnisupptöku milli tveggja 

hópa af mænusködduðum einstaklingum. Annar hópurinn samanstóð af líkamlega 

virkum karlmönnum sem ekki höfðu æft handhjólreiðar en hinn hópurinn voru allt 

einstaklingar sem höfðu æft handhjólreiðar í yfir tvö ár (Lovell, Shields, Beck, 

Cuneo og McLellan, 2012). Niðurstöður sýndu mikinn mun milli hópanna hvað 

varðaði líkamlega frammistöðu, sér í lagi þol, eins og sjá má í töflu 3 (Lovell o.fl., 

2012). Þjálfaðir handhjólreiðamenn ná 88% hærri VO2max en óþjálfaðir. Einnig 

má þar sjá að hámarkshjartsláttur þjálfuðu einstaklinganna var hærri en hjá 

óþjálfuðum en sýnt hefur verið fram á að reglubundin þjálfun lækkar hvíldarpúls 

en hámarkspúls getur hækkað (Kenney o.fl., 2015).  
 

Tafla 3. Niðurstöður úr rannsókn  þar sem samanburður var gerður á frammistöðu þjálfaðra og óþjálfaðra 
handhjólreiðamanna með mænuskaða (Lovell o.fl., 2012). 

 Þjálfaðir með mænuskaða 
(n = 10) 

Óþjálfaðir með mænuskaða 
(n = 10) 

Meðalaldur 41 37 
Meðalhæð, cm 172 177 
Meðalþyngd, kg 81,5 84,8 
RER 1,19 1,16 
VO2max (l/min) 3,2 1,7 
VO2max (ml/kg/min) 40,4 21,2 
Hjartsláttur (max) 184 172 
   

Líkami mænuskaddaðra nær fram takmörkuðu afli og má sjá í rannsókn 

Lassau-Wray og Ward hvernig ómænuskaddaðir náðu að mynda marktækt meira 

afl en mænuskaddaðir (2000). Staðsetning mænuskaða hefur mikil áhrif á 

aflmyndun einstaklinga, því ofar sem mænuskaðinn er því minna afli nær 

einstaklingur fram (Lassau-Wray og Ward, 2000). Þó má sjá að mænuskaði í T1-

12 hefur marktækt minni áhrif en mænuskaði í C1-7 (Lassau-Wray og Ward, 

2000). Þessi munur á líkamlegri getu á sérstaklega við um hjarta- og æðakerfi 

líkamans sem styrkist ekki eins vel og þegar þjálfun nær einnig til neðri hluta 

líkamans (Groot o.fl., 2003; Lassau-Wray og Ward, 2000; Phillips o.fl., 1998). 
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Fylgikvillar mænuskaða, eins og takmörkuð vöðvavirkni, skert hjarta- og 

æðakerfi ásamt skertri öndun, valda töluvert lægri súrefnisupptöku en hjá 

ómænusködduðum (Durstine o.fl., 2009; Groot o.fl., 2003; Jacobs og Nash, 2004; 

West o.fl., 2014; Hettinga o.fl., 2016). Í töflu 4 má sjá niðurstöður um meðaltal 

mælinga úr rannsókn Lassau-Wray og Ward (2000) í samanburði við niðurstöður 

rannsóknar Hettinga o.fl., (2016). 

 
Tafla 4. Niðurstöður úr rannsóknum um frammistöðu eftir því hvort mænuskaði er til staðar og þá 
staðsetningu hans (Hettinga o.fl., 2016; Lassau-Wray og Ward, 2000). 

 

Ómænu- 
skaddaðir  
(n = 5) 

Ómænu-
skaddaðir 
(n = 11) 

Skaði við 
T7-12  
(n = 5) 

Skaði við 
T1-6  
(n = 5) 

 Skaði við 
C6-7 
(n = 5) 

Skaði við 
C4-5 
(n = 5) 

Meðalaldur 33 22 28 33 30 32 
Hæð, cm 175,7 172,0 177,7 175,2 179,0 176,5 
Þyngd, kg 82,5 68,0 62,6 68,8 61,8 63,1 
BF, % af líkamsþyngd  18,3 x 15,0 19,1 19,5 21,4 
VO2max (l/min) 2,60 2,26 1,66 1,85 1,18 0,93 
VO2max (ml/kg/min) 32,7 33,2 27,6 27,0 18,8 11,5 
VEmax (l/min) 121,7 93,0 66,7 68,0 41,2 23,9 
Hjartsláttur (max) 174,6 181,0 174,2 170,0 141,8 122,2 
 

Tafla 5 sýnir samantekt á niðurstöðum rannsókna  á  hámarkssúrefnisupptöku, 

hjartsláttartíðni, öndun og RER gildum.  

 
Tafla 5. Samantekt á hámarksgildum lífeðlisfræðilegra þátta úr fyrri rannsóknum (Hettinga o.fl., 2016; 
Schoenmakers o.fl., 2016; Lamberts, 2014; Lovell o.fl., 2012; Lassau-Wray og Ward, 2000). 

 VO2max 
(l/min) 

VO2max 
(ml/kg/min) 

Hjartsláttur 
(max) 

VE (ml/min) RER 

Þjálfaðir hjólr.menn             
(n = 82) 

4,5 57,5 190 X x 

Þjálfaðar 
hjólreiðakonur      
(n = 20) 

3,1 50,5 189 X x 

Óþjálfaðar konur, 
handhjól 
(n = 11) 

2,25 33,2 181 93,0 1,20 

Mænuskaddaðir, 
óþjálfaðir karlar                         
(n = 10) 

1,7 21,2 172 X 1,16 

Mænuskaddaðir 
þjálfaðir karlar 
(n = 10) 

3,2 40,4 184 x 1,19 

Mænuskaði við   
T7-12 karlar  
(n = 5) 

1,66 27,6 174 66,7 x 

Mænuskaði við    
T1-6 karlar 
(n = 5) 

1,85 27,0 170 68 x 
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Mælingar á þoli  

Ýmsar aðferðir til mælinga á hámarkssúrefnisupptöku (VO2max) hafa verið 

þróaðar síðastliðna áratugi (Kline o.fl., 1987). Jöfnur eru notaðar til útreikninga 

þar sem er m.a. tekið tillit til þyngdar, hæðar og kyns en margir þættir hafa áhrif á 

súrefnisupptöku (Kline o.fl., 1987; Tanner og Gore, 2013). Karlmenn hafa yfirleitt 

stærri vöðva en konur og þar af leiðandi stærri hjartavöðva sem dælir meiru magni 

af blóði í hverju slagi (Kenney o.fl., 2015). Einnig hefur aldur mikil áhrif en sýnt 

hefur verið fram á lækkun súrefnisupptöku frá 25 ára aldri (Kenney o.fl., 2015; 

Kline o.fl., 1987). Rannsóknir hafa sýnt fram á að þessi lækkun er um 10% að 

meðaltali á áratug fram að 60 ára aldri hjá konum en að 75 ára aldri hjá körlum 

(Durstine o.fl., 2009).  

Þar sem ákveðið magn af súrefni er í andrúmsloftinu sem andað er að sér 

má bera það saman við magn súrefnis sem verður í útöndunarlofti (Bompa og 

Haff, 2009; Hughes og Chaturvedi, 2017; Kline o.fl., 1987; Tanner og Gore, 

2013). Það er gert með því að anda í gegnum grímu og sér tölva um að reikna út 

súrefnisnotkun út frá því hve súrefnismettað loftið er við innöndun og svo frá 

lungum (Kline o.fl., 1987). Við slíkar mælingar er ákefð aukin jafnt og þétt þar til 

hámarki er náð, VO2max (Dick, 2007). Þessar mælingar eru mjög líkamlega 

krefjandi þar sem einstaklingurinn byrjar á meðalákefð allt þar til hámarksákefð er 

náð og hann telur sig ekki geta haldið áfram hreyfingunni (Dick,  2007). Mælingar 

sem eru af svo mikilli ákefð eru oft eingöngu gerðar hjá afreksíþróttafólki (Tanner 

og Gore, 2013).   

Súrefnisupptaka (VO2) er oftar en ekki mæld í mælieiningunni millilítrar 

per kíló líkamsþyngdar per mínútu (ml/kg/min) eða lítrar per mínútu (l/min) (Dick 

2007; Kenney o.fl., 2015). Hjólreiðafólk notar oftar l/min útreikninga. 

Líkamsþyngd hjólreiðamanna hefur ekki bein áhrif á hreyfigetu þeirra eins og t.d. 

hjá hlaupurum en það er yfirleitt tekið tillit til líkamsþyngdar við mælingar hjá 

íþróttafólki þar sem þyngd getur haft áhrif á frammistöðu (Kenney o.fl., 2015). 

Hjólreiðafólk notar oft VO2max til þess að segja til um líkamlega getu (Tanner og 

Gore, 2013). Þegar mæla skal hámarkssúrefnisupptöku er einnig stuðst við 

eftirfarandi þætti til að ákvarða hvort einstaklingur náði hámarki sínu. Þeir þættir 

eru RER (e. respiratory exchange ratio), hámarkshjartsláttur og RPE (e. rating of 

perceived exertion) eða Borg skalinn. Efnaskiptahlutfall eða RER (e. respiratory 
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exchange ratio) felst í því hvaða efni líkaminn er að nota sem orkugjafa (Kenney 

o.fl., 2015). Þegar RER er minna en 1,0 þá er líkaminn aðallega að nota loftháð 

efnaskipti (Kenney o.fl., 2015). Þegar RER hækkar þarfnast líkaminn meira 

súrefnis en hann getur unnið úr, þá færast efniskiptin yfir í loftfirrt. Ef RER er 

jafnt og 0,7 þá notar líkaminn eingöngu fitu til orkugjafar (Kenney o.fl., 2015). 

Eftir því sem RER færist nær 1 þá minnkar fitubrennslan en kolvetnisbrennsla 

eykst. Á sama tíma fer koldíoxíð að safnast upp í blóðinu og einstaklingur þreytist 

(Kenney o.fl., 2015). Sýnt hefur verið fram á að RER er lægra hjá þjálfuðum 

hjólreiðamönnum en hjá þeim sem ekki eru í þjálfun (Kraaijenbrink o.fl., 2017).  
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Rannsóknarspurning 

Til þess að fylgjast með líkamlegri getu einstaklinga með mænuskaða og jafnvel 

greina áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma er mikilvægt að nýta mælingar sem til 

eru. Því er rannsóknarspurningin eftirfarandi:  

1. Hvernig er hægt að meta loftháð þol hjá einstaklingi með mænuskaða í 

rannsóknarstofu Háskólans í Reykjavík? 

a. Duga hefðbundin tæki ?  

b. Hvaða aðlaganir þarf að gera ?  

 

Verkefnið fólst einnig í uppsetningu verkferils eða handbókar sem aðrir geta nýtt 

sér við mælingar og eftirfylgni.  
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Aðferðir 
Þátttakandi  

Þátttakandi rannsóknarinnar er 27 ára kona sem lamaðist í skíðaslysi árið 2006 

þegar hún hlaut mænuskaða við T5. Hún er 55 kg og 171 cm að hæð. Hún stundar 

handhjólreiðar af kappi og æfir lyftingar þrisvar sinnum í viku. Hún æfði skíði í 

átta ár og knattspyrnu í sex ár þar til hún slasaðist. Hún fór að stunda hjólreiðar 

fimm árum eftir slys og tók þátt í sinni fyrstu keppni árið 2014. Síðan þá hefur 

hún keppt víðs vegar um heiminn og á komandi sumri stefnir hún á UCI (e. Union 

cycliste internationale) mót í Ostend í Belgíu ásamt heimsmeistaramótinu í 

handhjólreiðum.   

Mælingar 

Þegar mæla skal hámarksárangur, t.d. með súrefnisupptöku, er gott að hafa í huga 

ástand íþróttamannsins eða þátttakandans. Til þess að fá sem nákvæmastar 

niðurstöður er gott að miða við að það séu að lágmarki 12 klukkustundir frá því að 

síðasta þjálfun af mikilli ákefð var stunduð til að íþróttamaðurinn sé laus við 

þreytu (Tanner og Gore, 2013). Passa þarf vel upp á næringu og vökvaforða ásamt 

því að mælt er gegn koffínneyslu í sex tíma fyrir mælingar (Tanner og Gore, 

2013). Ef  framkvæma á mælingar oftar en einu sinni til viðmiðunar er gott að 

mæla á sama tíma dagsins (Tanner og Gore, 2013). 

Mælingar fóru ávallt fram á sama vikudegi og tíma dags ásamt því að 

þátttakandi stundaði þjálfun af lítilli ákefð fyrir mælingu. Einnig neytti þátttakandi 

næringarríks fæðu fyrir mælingu.   

Heilsufarsmat og upplýst samþykki þjónar hagsmunum beggja aðila sem 

koma að mælingum, rannsakanda og þátttakanda (Tanner og Gore, 2013). Með 

undirskrift samþykkir þátttakandi mælinguna, að hann viti hvernig hún fari fram 

og tilgang hennar. Þá er þátttakanda einnig veittar upplýsingar um að hann geti 

alltaf hætt við, fyrir eða í mælingunni, sjái hann ástæðu til (Tanner og Gore, 

2013). Við mælingar þar sem hámarksákefð er mæld ber að hafa í huga 

heilsufarslega þætti sem geta haft áhrif, þ.e. líkamlegt ástand þátttakandans fyrir 

mælingu og svo hvað mögulega gæti farið úrskeiðis meðan mæling er framkvæmd 

(Tanner og Gore, 2013). Þátttakandi undirritaði upplýst samþykki, eyðublað má 

sjá í viðauka 2.  
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Mælitæki 

Eftirfarandi búnaður var notaður við mælingar: Schiller hugbúnaður, Garmin 

púlsmælir, handhjól af gerðinni Cabonbike EvoJet, ásamt CompuTrainer 

racermate, wattamæli af gerðinni Shimano PowerTAb G3 rear hug og hjólatölvu, 

Garmin 820. 

Ergo Spirometry gefur upplýsingar um hversu vel hjarta og lungu starfa 

(Schiller, 2009). Tækið mælir loftrýmd lugnanna á mínútu, hversu miklu lofti 

einstaklingur andað að sér og frá (Schiller, 2009). Forritið reiknar hve mikið VO2 

líkaminn notar ásamt VCO2 sem líkaminn losar sig við (Schiller, 2009). Power 

Cube mælir þennan mismun sem ákvarðar hámarkssúrefnisupptöku, VO2max 

(Schiller, 2009). Ergo Check Program gefur síðan upplýsingar eftir mælinguna um 

hreysti eða þol þátttakandans ásamt áreynslu hans út frá þeim útreikningum 

(Schiller, 2009).  

PowerTap er fest á framhjól handhjóls og mælir snúningsátak og hraða 

hjólsins. Upplýsingar um hjólahraða sendast í Garmin úr. Þar má sjá meðalhraða 

ásamt minnsta og mesta hraða. Mótstaðan er stillt í CompuTrainer racermate og 

eru gírar notaðir til að auka hana eða minnka eftir því sem við á.  

Framkvæmd  

Einliðasnið (e. single-subject design) án íhlutunar var notað í rannsókninni.  Þrjár 

mælingar voru framkvæmdar á sex mánaða tímabili til að sjá hvaða breytingar 

þyrfti að gera fyrir einstakling með mænuskaða til að ná fram 

hámarkssúrefnisupptöku.  Mælingarnar voru framkvæmdar  6. október, 3. febrúar 

og 26. mars upp úr klukkan eitt á hádegi. Rannsakandi hafði kveikt á 

tölvuhugbúnaði og tryggði að nægilegt pláss væri í rannsóknarstofu fyrir handhjól 

og trainer. Undir trainerinn var sett þunn jógamotta til þess að hann hreyfðist síður 

úr stað. Þátttakandi hitaði upp í fimm til sjö mínútur fyrir mælingar. Byrjað var að 

hjóla á stigi 1 við 30 wött í 3 mínútur, svo var hækkað um 15 wött á þriggja 

mínútna fresti. Súrefnisupptaka (VO2), hjartsláttur, öndun (l/min) eða RER (e. 

respiratory exchange ratio) og snúningshraði var skráður ásamt því að 

erfiðleikastig áreynslu var metið með RPE (e. rating of perceived exertion) eða 

Borg skalanum. Þegar 10 sekúndur voru í  næsta stig var þátttakanda tilkynnt um 

tímasetningar svo hann væri viðbúinn að auka álagið. Fyrrnefndar breytur voru 

skráðar á þriggja mínútna fresti þar til þátttakandi hafði náð hámarki sínu. Meðan 
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á mælingu stóð var þátttakandi hvattur áfram þar sem hvatning getur haft jákvæð 

áhrif á frammistöðu (Andreacci, LeMura, Cohen, Urbansky, Chelland og 

Duvillard, 2002).  

Sjá frekari upplýsingar um framkvæmd mælinga í meðfylgjandi handbók. 

Handbókin var útbúin samhliða rannsókninni í þeim tilgangi að veita íþróttafólki 

með mænuskaða ítarlegar leiðbeiningar um hvernig mæla má súrefnisupptöku 

þeirra. Leiðbeiningarnar veita þeim aukið tækifæri til fylgjast með líkamlegri 

frammistöðu. 

Ákvörðun VO2max  

Þegar ákvarða þurfti hvort hámarkssúrefnisupptöku væri náð var litið á hvort VO2 

gildi hefði náð hámarki sínu og væri farið að lækka eða þar til þátttakandi gat ekki 

meira vegna þreytu. Niðurstöður voru svo skoðaðar með tilliti til að RER næði um 

eða yfir 1,15 ásamt því að þátttakandi hefði náð 80-90% af hámarkshjartslætti 

(220-aldur) (Kenney o.fl., 2015). Einnig var miðað við að skynjuð áreynsla hefði 

náð 18 eða yfir á Borg skala (Penko, Barkley, Koop og Alberts, 2017). Borg 

skalinn eða RPE er staðlaður skali sem Gunnar Borg hannaði til að meta 

erfiðleikastig æfinga út frá eigin skynjun eða upplifun á einfaldan hátt  (Penko 

o.fl., 2017; Winter, Jones, Davison, Bromley og Mercer, 2007).  Skalinn er á 

bilinu 6 upp í 20, tengdur hjartsláttartíðni þar sem hvíldarpúls er oft í kringum 60 

en hámarkspúls getur farið allt upp í 200 slög á mínútu (Tanner og Gore, 2013). 

Við notkun skalans metur þátttakandi æfingu frá 6 sem lítil sem engin ákefð allt 

upp í 20 sem er erfiðust, eða mesta ákefð sem hann telur sig geta framkvæmt 

(Penko o.fl., 2017). Þess má geta að hámarkshjartsláttur er miðaður út frá 220 

slögum á mínútu mínus lífaldur einstaklings (Kenney o.fl., 2015). Borg skalann 

má sjá í viðauka 1.  

Tölfræðileg úrvinnsla 

Schiller hugbúnaðurinn gaf okkur tölfræðilegar upplýsingar í skýrsluformi úr 

Ergotab. Úrvinnsla gagna ásamt myndrænni framsetningu niðurstaðna fór fram í 

Microsoft Word og Excel.  
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Niðurstöður  

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum úr mælingunum þremur. 

Tafla 6. Hámarksgildi lífeðlisfræðilegra þátta úr mælingunum þremur. 

 Mæling 1 Mæling 2 Mæling 3 
Snúningshraði, max 93 91 89 
Hjartsláttur, max 182 173 182 
RPE (max) 18 19 19 
VO2max (l/min) 1,68 1,79 1,67 
VO2max (ml/kg/min) 30,54 32,51 30,32 
VEmax (ml/min) 74,50 72,64 72,65 
RER (max) 1,21 1,21 1,21 
Tími þegar max er náð 18:30 18:00 16:20 

Niðurstöður mælinganna voru teknar saman og má sjá hámarksgildi 

lífeðlisfræðilegra þátta úr mælingunum í töflu 6. Hámarkssúrefnisupptöku, VO2, 

var náð þegar litið er til RER ≥ 1,15, RPE ≥ 18. Einnig má sjá á mynd 5  

hámarkssúrefnisupptöku út frá dreifingu VO2 gildanna á meðan á mælingu stóð. 

Hámarki hefur verið náð þar sem gildin eru farin að lækka eða við 1,68; 1,79 og 

1,67 l/min í mælingu 1, 2 og 3. 

 

Þátttakandi bætti hámarkssúrefnisupptöku sína um 6,5% á milli mælinga eitt og 

tvö. Þátttakandi náði sinni bestu hámarkssúrefnisupptöku í mælingu númer tvö 

eða 1,79 l/min.  

Mynd 5. Dreifing súrefnisupptöku í mælingu 1, 2 og 3. 
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Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að mæla hámarkssúrefnisupptöku hjá 

einstaklingi með mænuskaða. Slíkar rannsóknir hafa yfirleitt verið framkvæmdar 

á hlaupabretti eða hjóli hjá einstaklingum með fullan styrk í fótum og því þurfti að 

gera aðlaganir að framkvæmd. Framkvæmdar voru þrjár mælingar með 

þátttakanda á sex mánaða tímabili þar sem stefnt var að því að finna bestu 

aðferðina við mælingar sem framkvæmdar eru á handhjóli.  

Takmarkað er til af rannsóknum um hámarkssúrefnisupptöku einstaklinga 

með mænuskaða ásamt því að ekki er vitað til þess að slíkt hafi verið rannsakað á 

Íslandi. Þátttakandi rannsókninnar er kvenkyns en þess má geta að karlkyns 

þátttakendur voru í afgerandi meirahluta þeirra rannsókna sem skoðaðar voru.  

 Í rannsókn Lamberts voru þátttakendur þjálfað reiðhjólafólk með fullan 

styrk í fótum (2014). Skoðuð voru tengsl milli almennrar frammistöðu þess og 

frammistöðu á stöðluðu hjólreiðaprófi, LSCT (e. Lamberts and Lambert 

submaximal cycle test) (Lamberts, 2014). Sé hámarkssúrefnisupptaka kvennanna í 

rannsókn Lamberts annars vegar og þátttakanda rannsóknarinnar sem hér er til 

umfjöllunar hins vegar borin saman  má sjá 73% mun. Hjólreiðakonur í rannsókn 

Lamberts voru á hefðbundu reiðhjóli og með fullan styrk í fótum en þátttakandi 

þessarar rannsóknar  notar handhjól og er með engan styrk í fótum og hefur 

takmarkaðan styrk í búk og öndunarvöðvum (2014).   

Hettinga og fleiri könnuðu hvernig sjö vikna þjálfun með handhjólreiðum 

hefur áhrif á líkamleg afköst einstaklinga með fullan styrk í fótum (2016). Einnig 

var borinn saman, fyrir og eftir íhlutun, sá munur á VO2max sem líkaminn nær 

fram annars vegar á handhjóli og hins vegar við hjólreiðar þar sem styrkur í fótum 

er notaður (Hettinga o.fl., 2016). Niðurstöður leiddu í ljós að einstaklingar ná 

aðeins 71% af hámarkssúrefnisupptöku með handhjóli. Því má álykta að ef aðeins 

er tekinn til greina munurinn á hjólreiðum og handhjólreiðum er 

hámarkssúrefnisupptaka þátttakandans um 23% minni en kvennanna í rannsókn 

Lamberts (2014) (Hettinga o.fl., 2016).  

Þegar litið er til rannsóknar Hettinga o.fl. kemur fram að þátttakandi 

þessarar rannsóknar er með 6,1% lægri súrefnisupptöku í samanburði við 

þátttakendur í rannsókn Hettinga (2016). Þess má geta að konurnar höfðu hvorki 

reynslu af handhjólreiðum né voru í mikilli þjálfun, því var minni munur en  í 
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samanburði  við niðurstöður Lamberts (Hettinga o.fl., 2016; Lamberts, 2014). Þar 

sem þátttakandi rannsóknarinnar er með mænuskaða við T5 er ekki óeðlilegur 

mismunur milli niðurstaðna rannsóknanna (Hettinga o.fl., 2016; Lamberts, 2014). 

Rannsóknir sýna að hjarta- og æðakerfi og lungu mænuskaddaðra við T6 og ofar 

afkasta aðeins helmingi í samanburði við einstaklinga sem ekki hafa orðið fyrir 

mænuskaða (Durstine o.fl., 2009; Groot o.fl., 2003; Jacobs og Nash, 2004; 

Phillips o.fl., 1998; West o.fl., 2014). 

Hámarkssúrefnisupptaka þátttakandans bættist um 6,5% milli mælinga eitt 

og tvö sem gæti stafað af því að þátttakandi er kunnugri mælingunni. Mæling þrjú 

kom hins vegar ekki eins vel út og má rekja það til þess að þátttakandi hafði verið 

lasinn og var enn tölvert slappur á mælingardaginn. Í þeirri mælingu náði 

þátttakandi hámarki sínu á mínútu 16 sem er mun fyrr en í fyrri mælingunum 

tveimur þar sem hann náði lengri tíma við meiri ákefð, eða um 18 mínútum.  

Þegar litið er til niðurstaðna rannsóknar Lassau-Wray og Ward frá árinu 

2000, þar sem skoðaður var munur á VO2max hjá einstaklingum með mænuskaða, 

má sjá að þátttakandi þessarar rannsóknar var með 3,4% lægra gildi en karlar með 

mænuskaða við T1-6. Þessi munur kemur ekki á óvart þar sem karlmenn hafa 

hærri súrefnisupptöku en konur. En áhugavert er að sjá að samkvæmt niðurstöðum 

Lamberts mælist sá munur talsvert meiri eða um 31% (2014).  

Þátttakandi þessarar rannsóknar hefur að hluta til óvirka millirifjavöðva 

sem aðstoða við öndun. Ef bornar eru saman niðurstöður um hámarksöndun (VE) 

þessarar rannsóknar við fyrri rannsóknir má sjá um 25% mun. Ómænuskaddaðar 

konur hafa VE = 93 l/min en þátttakandi þessarar rannsóknar VE = 74,5 l/min. Í 

rannsókn Lassau-Wray og Ward sem rannsakaði mun milli staðsetningar 

mænuskaða á karlkyns sjálfboðaliðum kemur fram að þeir karlar sem höfðu 

mænuskaða við T1-6 voru með VE = 68 l/min (Lassau-Wray og Ward, 2000). 

Lágt gildi þeirra samanborið við þátttakanda má skýra með því að hópurinn 

samanstóð af einstaklingum með mænuskaða milli T1-T6 (Lassau-Wray og Ward, 

2000). Eftir því sem mænuskaðinn færist ofar því minni verða afköst líkamans 

(West o.fl., 2014). Líklegt er að þátttakandi rannsóknarinnar hafi meiri virkni í 

öndunarvöðvum  en þátttakendur Lassau-Wray og Ward, þar sem mænuskaðinn er 

ofar hjá þeim (2000).  

Séu niðurstöður á VO2max mælingum bornar saman við aðrar rannsóknir 

má sjá að þátttakandi þessarar rannsóknar er í góðu líkamlegu formi miðað við 
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líkamlegt ástand. Fyrir afreksíþróttafólk er nauðsynlegt að hafa góða 

þjálfunaráætlun og ekki síður mælingar og próf til að fylgjast með frammistöðu 

sinni (Lamberts, 2014).  

Þörf er á frekari rannsóknum hvað viðkemur afreksíþróttafólki með 

fatlanir og eða aðrar takmarkanir. Þó þessi rannsókn sé ekki marktæk þar sem 

þátttakandi er aðeins einn þá eru þetta áreiðanlegar og nytsamlegar niðurstöður. 

Þess má geta að meginmarkmið með rannsókninni var að útbúa handbók með 

mælingum til hliðsjónar fyrir einstaklinga með mænuskaða til að fylgjast með 

líkamlegri getu og framförum. Handbókina má sjá sem viðauki 3. Áhugavert væri 

í framhaldinu að skoða notagildi handbókarinnar og framkvæma mælingar á fleiri 

einstaklingum með mænuskaða ásamt samanburðarhóp. Eins mætti bera saman þá 

einstaklinga sem eru í þjálfun og þá sem ekki stunda reglubundna þjálfun þar sem 

sýnt hefur verið fram á að enn mikilvægara er fyrir mænuskaddaða að stunda 

reglubundna hreyfingu vegna áhrifa á hjarta- og æðakerfið (Hol o.fl., 2007). 

Áhugavert var að sjá í mælingum Schoenmakers o.fl., hvernig VO2max lækkaði 

um 6,2% hjá samanburðarhópi sem ekki mátti stunda reglubundna þjálfun á sjö 

vikna tímabili (2016).  

 Með aukinni vitundarvakningu á mikilvægi hreyfingar á líkama og sál eru 

stöðugt fleiri sem stunda reglubundna hreyfingu. Þetta á ekki síður við um 

einstaklinga með mænuskaða eða aðrar takmarkanir, þar sem tækninni. 

Möguleikar á hreyfingu aukast sífellt, t.d. með tilkomu handhjóla, en betur má ef 

duga skal. Góð aðstaða, markvissar rannsóknir, mælingar og eftirfylgni eru 

nauðsynlegir þættir til að aðstoða afreksíþróttafólk innan þessa hóps við að láta 

drauma sína rætast.   
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Viðauki 1 
Borg Scale (6-20) 

 
 
 

Rating How Hard you are Exercising 

6 No, exertion at all 

7 Very, very light 

8 
 

9 Very light 

10 
 

11 Light 

12 
 

13 Somewhat hard 

14 
 

15 Hard 

16 
 

17 Very hard 

18 
 

19 Extremely hard 

20 Maximal Exertion 
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Þessi handbók sýnir þær aðlaganir sem þarf að gera við framkvæmd mælinga á 

hámarkssúrefnisupptöku einstaklinga með mænuskaða. Tekið er fyrir hvert skref 

við undirbúning mælinga þar sem farið er yfir viðeigandi aðlaganir.    

Undirbúningur fyrir mælingu 
Þegar farið er í undirbúning fyrir mælingu á hámarkssúrefnisupptöku er gott að 

byrja á að kveikja á tölvu, tölvuskjám og efnagreiningarkubbi (e. PowerCube). 

Framkvæmd má sjá á myndum 1-4. Mikilvægt er að byrja á þessu þar sem 

efnagreiningarkubburinn þarf að vera í gangi í a.m.k. 30 mínútur fyrir mælingu til 

að ná stöðuleika. Þegar kveikt er á Schiller tölvu heyrist píp í 30-40 sekúndur en 

það er eðlilegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Kveikt er á Schiller tölvu.  

Mynd 4. Kveikt er á PowerCube að aftan. 

Mynd 1. Schiller tölva er á tölvuborði á 
hjólum. 

Mynd 3. PowerCube, efnagreiningarkubbur. 
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Fari skjáir eða tölva ekki í gang skal kanna hvort tölva sé í sambandi og hvort skjáir 

séu tengdir við tölvu. Mynd 5 sýnir hvar tölva er tengd við rafmagn.  

 

 

 

 

 

 

  Mynd 5. Tölva er tengd við rafmagn frá neðri 
hillu á tölvuborði. 
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Uppsetning á trainer og handhjóli 

Tryggja þarf að nægilegt pláss sé í rannsóknarstofunni við tölvuna svo trainer og 

handhjól komist auðveldlega fyrir nálægt tölvunni. Mögulega þarf að færa til borð 

og stóla. Færa þarf tölvuborð og súrefniskút frá hlaupabretti, lengra út á mitt gólf, 

þar sem hjólið verður uppsett. Það er gert til að hægt sé að tengja þátttakanda við 

tölvuna en snúrurnar eru takmarkaðar að lengd.  Byrja skal á því að athuga hvort 

súrefni sé í súrefniskút. Aftengja skal súrefniskút frá tölvu, sjá gult tengi merkt  Cal-

Gas-IN, og færa hann frá hlaupabretti að tölvuborði. Mikilvægt er að tengja kút 

aftur við tölvu eftir tilfærslu. Sjá myndir 6-8 til útskýringar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 6. Venjuleg staðsetning 
súrefniskúts við glugga. 

Mynd 7. Staðsetning þar sem tölva og 
súrefniskútur ná að tengjast þátttakanda á 
handhjóli. 

Mynd 8. Súrefniskútur er tengdur í gula 
Cal-Gas-IN tengið. 
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Trainer er settur á gólf ofan á litla mottu sem er stöm svo trainer og hjól færist síður 

úr stað. Handhjól er svo fest við trainer. Passa þarf að jógadýnan sé ekki of mjúk 

svo trainerinn færist síður úr stað. CompuTrainer er til að stilla hjólamótstöðu og er 

hann staðsettur þar sem þátttakandi sér hann. Myndir 9-11 sýna staðsetningu og 

uppsettningu mælitæki. Rannsóknaraðili getur stillt mótstöðuna eftir óskum 

þátttakanda svo hann geti haldið áfram af þeirri ákefð sem hann hefur byggt upp. 

 

 

 

 

Mynd 11. CompuTrainer til að 
stilla mótstöðu. 

Mynd 10. Staðsetning CompuTrainer við mælingar. 

Mynd 9. Handhjól tilbúið til mælinga. 
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Gríma gerð tilbúin  
Finna þarf til grímur og net sem geymd eru í plastkassa á tölvuborði undir tölvu og 

tölvuskjám, sjá mynd 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til eru þrjár stærðir af grímum, sjá mynd 13. Velja skal grímu sem fellur best að 

andlitsfallli þátttakanda.  

 

 

 

 

 

 

 

Festa þarf  hvítan hólk við grímuna og passa að hann falli vel að grímunni, sjá 

myndir 14 og 15.  Þrífa skal þá grímu sem nota skal fyrir og eftir mælingu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12. Plastkassi er geymdur 
á neðri hillu tölvuborðsins. 

Mynd 14. Gríma og hvítur hólkur. 

Mynd 13. Þrjár stærðir af grímum eru til. 

Mynd 15. Búið að setja hólk á 
grímu sem skal nota. 
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Net er fest við grímu með þar til gerðum smellum. Smella skal netinu við mjórri 

enda grímunnar sem fer yfir nef. Myndir 16 og 17 sýna netið og smellurnar sem 

nota þarf. Grímu tilbúna til mælinga má sjá á mynd 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gríma fer yfir munn og nef en netið er teygt yfir höfuð. Löngu böndunum á netinu 

er smellt undir eyrun við háls. Toga þarf í böndin sem eru neðanvert til að strekkja 

svo gríman sitji vel, eins og sjá má á mynd 19. Ef loft lekur meðfram grímunni þarf 

að strekkja betur eða fá minni stærð af grímu.  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Mynd 17. Smellur sem festa 
grímu og net saman. 

Mynd 16. Net sem fest er við grímu. 

Mynd 18. Gríma tilbúin til mælinga. 

Mynd 19. Gríman situr vel á andliti 
þátttakanda. 
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Þegar þátttakandi er kominn á handhjólið liggja fótleggir ekki í fótahvílu eins og 

þegar hjólað er utan dyra þar sem trainerinn er í notkun við mælingar. Passa þarf 

að fótleggir liggi vel til hliðanna sitt hvorum megin við framdekk eins og sjá má á 

mynd 20. Þegar líður á mælingu skal fylgjast með að fótleggir færist ekki úr stað 

og leggjist upp við framdekk.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrifa skal niður tímasetningar hvenær móttastaða sé aukin og hafa það sýnilegt 

þátttakanda sem gera má t.d. með notkun tússtöflu. Gott er að notast við tússtöflu á 

hjólum svo þátttakandi eigi auðvelt með að sjá tímasetningar. Dæmi um slíka 

uppsetningu má sjá á mynd 21.  

 

 
Mynd 21. Nota töflu á hjólum svo þátttakandi sjái vel á töfluna 

Mynd 20. Þátttakandi tilbúinn á handhjóli til 
mælinga. 
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Á þessum tímapunkti er þátttakandi tilbúinn til mælinga, sjá mynd 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áframhaldandi skref um mælingar má sjá í BSc ritgerð Eyþórs Ernirs Oddssonar 

(2017). Einnig er ítarefni um framkvæmd mælinga ásamt vandkvæðum sem upp 

geta komið í handbók hugbúnaðarins, Schiller, sem geymd er í skáp á 

rannsóknarstofu Háskólans í Reykjavík.  

 

 

Mynd 22. Þátttakandi tilbúinn til mælinga. 


