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Ágrip 

 

Þyngdarlosunaraðferðum sem beitt er til þess að ná leyfilegri keppnisþyngd  er rótgróinn 

hluti af menningu bardagaíþrótta. Aðferðirnar eru umdeildar þar sem að ótvíræðar 

sannanir eru fyrir því að þær geti verið skaðlegar heilsu iðkenda. Tilgangur þessarar 

ritgerðar var að afla upplýsinga um heilsufarsleg áhrif þeirra aðferða sem beitt er ásamt 

því að benda á leiðir til úrbóta. Farið er yfir þá þekkingu sem er til staðar á 

viðfangsefninu og gert grein fyrir því hvernig hægt sé að tryggja heilsu iðkenda 

samkvæmt þeim ráðleggingum sem hafa verið birtar og tengjast bardagaíþróttum. 

Verkefninu er ekki ætlað að bæta við þá þekkingu sem þegar er til staðar heldur að taka 

saman það sem þegar er vitað. Þetta er gert í þeim tilgangi að fræða áhugasama um til 

hvers þessum aðferðum er beitt ásamt því stuðla að auknu öryggi iðkenda hérlendis sem 

leggja stund á slíkar aðferðir. 
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Formáli 

Eftirfarandi umfjöllun hefur verið mér hugleikinn í langan tíma þar sem ég hef lagt stund á 

bardagaíþróttir frá unga aldri. Efnisvalið lá því beint við þar sem ég sá tækifæri til þess að 

öðlast aukinn skilning á aðferðum sem gagnast mér bæði sem þjálfari og iðkandi. Sérstakar 

þakkir hljóta vinir og vandamenn fyrir þolinmæði og hvatningu í minn garð á meðan skrifum 

stóð. Einnig vil ég þakka samnemendum mínum, æfingafélögum og þjálfurum sem hafa 

reynst mér vel við upplýsingaöflun og aðstoðað með margvíslegum hætti. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, Júní 2019 
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1 Inngangur  

Í bardagaíþróttum er reglur sem kveða á um hámarksþyngd keppanda í hverjum 

þyngdarflokki fyrir sig. Þessar reglur hafa það markmið að stjórna þyngd sem mögulegri 

breytu í útkomu úrslita með það að leiðarljósi að tryggja sanngjarna og jafna keppni á milli 

andstæðinga. Þrátt fyrir þessar reglugerðir er algengt að keppendur noti aðferðir til þess að 

létta sig skömmu fyrir keppni (Franchini, Brito og Artioli, 2012). Þetta er gert með það í huga 

að komast niður í fyrirfram skilgreinda keppnisþyngd þegar vigtun fer fram. Þegar þeirri 

þyngd hefur verið náð er algengt að keppendur reyni að þyngja sig aftur áður en að 

viðureignin sjálf hefst. Þetta gerir keppendum kleift að keppa í þyngdarflokkum sem eru 

talsvert fyrir neðan eðlilega þyngd þeirra (Smith o.fl., 2001).   

Þyngd hefur oftar en ekki áhrif á styrk og kraft keppenda og er þar af leiðandi 

veigamikill þáttur í viðureign tveggja einstaklinga. Bardagaíþróttir snúast að miklu leyti um 

að skora stig með höggum, spörkum eða köstum ásamt því að stjórna líkamsmassa 

andstæðinga sinna.  Þannig má álykta að keppendur hafi því ákveðið forskot með því að vera 

þyngri en mótherjinn þar sem að kraftmyndun ákvarðast af massa margfölduðum með 

hröðun samkvæmt öðru lögmáli Newtons. Meiri vöðvamassi skilar sér í auknum styrk og 

miðar þyngdarlosunarferlið þess vegna að því að losna fremur við fitu en vöðva (Kasper o.fl., 

2018). Keppendur byrja oftar en ekki að reyna að létta sig fyrr en nokkrum vikum fyrir keppni 

en það er takmarkað hversu mikinn fitumassa er hægt að skera niður á mjög stuttum tíma 

(Franchini o.fl., 2012). Flestir eru meðvitaðir um mikilvægi orkuinntöku þegar stjórna á þyngd 

einstaklings og jafnframt hversu langan tíma það getur tekið að missa nokkur kílógrömm af 

fitumassa. Það hlýtur því að teljast áhugavert að keppendur í bardagaíþróttum eins og 

Brasilísku Jiu Jitsu, boxi, Júdó, MMA, Muay Thai, Kickboxi og Taekwondo beiti aðferðum sem 

geta leitt til  4 – 12% þyngdarlosunar skömmu fyrir keppni (Barley, Chapman og Abbiss, 

2018). Stjórnun orkuinntöku er þó einungis hluti af ferlinu en flestar þessara aðferða hafa 

áhrif á vökvamagn líkamans til styttri tíma.  

Ýmsar leiðir eru notaðar til þessa en hugtakið skyndi þyngdarlosun (e. rapid weight 

loss/RWL) ásamt skyndi þyngdaraukningu (e. rapid weight gain/RWG) eru notuð sem 

samheiti fyrir þær flestar (Matthews, Stanhope, Godwin, Holmes og Artioli, 2019). RWL 

eingangrast þó við þyngdarlosunaraðferðir sem eiga sér stað skömmu fyrir viktun (<7 dögum 

í flestum tilfellum). Stuðst er við þennan tímaramma til þess að aðgreina þyngdarstjórnun 

sem stendur yfir í lengri tíma s.s í gegnum langtíma stjórnun á orku- og vökvainntöku 

(Franchini o.fl., 2012).  
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RWL geta verið af ýmsum toga en flestar aðferðir stuðla á einn eða annan hátt að 

tæmingu glýkógenbirgða líkamans og meðfylgjandi vökvalosun. Í kjölfarið, eftir vigtun, er 

vökvainntaka samtvinnuð með söltum og steinefnum ásamt neyslu kolvetna til þess að fylla á 

glýkógenbirgðir og binda vatn í líkamanum. 

Hversu öfgakenndum RWL aðferðum er beitt  veltur á ýmsum þáttum s.s. lengd 

endurheimtartíma (e. post weigh-in recovery time), keppnisgrein og keppnisuppsetningu. 

Með keppnisuppsetningu er átt við með hvaða móti keppnissnið er, þ.e.a.s  hvort um ræðir 

eina eða fleiri viðureignir á einum eða fleiri dögum (Artioli o.fl., 2010, Andreato o.fl., 2014)  

Þó að aðferðirnar séu ólíkar milli greina og aðstæðna er markmið allra keppenda að öðlast 

forskot á andstæðinn með því að mæta til leiks stærri, sterkari og kraftmeiri (Alderman, 

Landers, Carlson og Scott, 2004). 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hversu algengar ofangreindar aðferðir eru, 

hvaða aðferðum er beitt og hvaða heilsufarsleg áhrif þær geta haft á keppendur í 

bardagaíþróttum.  
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2 Algengni, aðferðir og áhrif 

2.1 Algengni og umfang 

  

RWL og RWG aðferðir eru mismunandi eftir keppnisgreinum og aðstæðum. Barley og félagar 

(2017) báru saman algengni RWL/RWG í BJJ, boxi, júdó, MMA, muay thai/kickboxi, 

taekwondo og greco roman glímu en þar kemur fram að yfirgnæfandi meirihluti allra 

keppanda óháð greinum höfðu létt sig á einn eða annan hátt fyrir keppni. Lægsta hlutfallið 

var í taekwondo (85%) en það hæsta í greco roman glímu (97%). Einnig kemur fram að RWL 

(<24klst)  var minnst í BJJ (1.4±1.4kg) en mest í MMA (3.4±1.9kg). Annað sem vekur athygli í 

þessum tölum er að RWG eftir viktun er hæst hjá keppendum í MMA (5.3±2.9kg) en minnst í 

BJJ (1.3±1.4kg). Líklegasta útskýringin á þessu er að endurheimtar tími eftir vigtun (e.post 

weigh in recovery) er í flestum tilfellum mun lengri í MMA (24±11klst) heldur en BJJ (6±8klst) 

og öðrum bardagaíþróttum. 

Niðurstöður úr rannsókn Matthews & Nicholas (2016) sýndu að allir þáttakendur í 

MMA notuðust við RWL aðferðir þar sem RWL mældist 5.6±1.4kg á síðustu 5 dögum fyrir 

keppni. En þyngd þáttakenda var mæld 5 dögum áður en sjálf vigtunin fór fram. Þessar tölur 

eru sambærilegar við niðurstöður Barley (2017) en þar mældist þyngdartap MMA keppenda 

5.6±3.1kg á síðustu tveimur vikum fyrir keppni. Ef að niðurstöður Matthews og Nicholas 

(2016) eru síðan bornar saman við sambærilegar mælingar úr júdó (Artioli, Gualano, o.fl., 

2010), taekwondo, karate og BJJ (Brito o.fl., 2012) kemur fram að þyngdartap sem rekja má 

til RWL aðferða er mest hjá keppendum í MMA.  

Eins og nefnt  hefur verið er líklegt er að endurheimtartími eftir vigtun útskýri þennan 

mun á þyngdarlosun í MMA samanborið við aðrar bardagaíþróttir. Þessu til stuðnings má 

nefna að þegar tímasetning vigtunar er færð nær þeim tíma sem viðureignin hefst (<30mín) 

notast keppendur í MMA ekki við RWL (Coswig, Fukuda og Del Vecchio, 2015). Rannsókn 

Aldermans og félaga (2004) styður einnig við þessa kenningu en hún ber saman tölur úr 

keppnum í háskóla glímu (e. collegiate wrestling) við alþjóðlega glímu (e. international style 

wrestling) þar sem leyfður endurheimtartími  er <2klst í háskólaglímu en <24klst í alþjóðlegri 

glímu. Þar kemur skýrt fram að RWL og RWG er mun hærra í alþjóðlegri glímu þar sem 

endurheimtartíminn er mun lengri.  Þessar tölur eru unnar úr sama úrtaki sem þýðir að 

keppendur breyta þyngdarlosunaraðferðum sínum þegar mismunandi reglur eru í gildi. 

Eins og áður hefur komið fram er þessum aðferðum beitt til þess að öðlast forskot á 

andstæðinga með því að mæta til leiks stærri og sterkari (Franchini o.fl., 2012). Rannsóknir 
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hafa sýnt að keppendur í júdó og glímu (e. wrestling) sem missa meiri þyngd en 

andstæðingar sínir eru líklegri til þess að enda á verðlaunapalli (Alderman o.fl., 2004; Reale, 

Cox, Slater og Burke, 2016) Það ber þó að nefna að sambærilegar eldri rannsóknir úr boxi og 

glímu benda til þess að slíkt þyngdartap hafi ekki áhrif á niðurstöðu úrslita (Horswill, Scott, 

Dick og Hayes, 1994) Heildarniðurstöðurnar eru því tvíræðar en eftirtektarvert er þó að 

engar rannsóknir sýna fram á hærra sigurhlutfall hjá keppendum sem eru léttari en 

andstæðingar sínir þegar keppni hefst (Matthews o.fl., 2019).  

Menningin sem hefur skapast í tengslum við þyngdarlosunaraðferðir er umdeild og 

telja sumir að hún brjóti í bága við sannan anda íþrótta (e. spirit of sport) og sanngjarna 

keppni. Einnig hafa verð færð rök fyrir því að þetta stangist á við siðareglur Alþjóða 

Lyfjaeftirlitsins (WADA) (Artioli, Saunders, Iglesias og Franchini, 2016). Í þeim reglum kemur 

fram að aðferð skuli vera bönnuð ef hún fellur undir tvær af þremur eftirfarandi 

fullyrðingum: 1) Aðferðin bætir frammistöðu, 2) aðferðin er hættuleg heilsu iðkandans, og 3) 

aðferðin stríðir á móti anda íþróttarinnar (USADA, 2015). 

 

2.2 Aðferðir  

 

Notkun inngripsmikilla RWL aðferða er veigamest í glímu og MMA (Alderman o.fl., 2004; 

Barley o.fl., 2018; Matthews og Nicholas, 2017; Matthews o.fl., 2019). Að því gefnu verður 

áhersla lögð á aðferðir sem keppendur í þessum greinum styðjast við. Mismunandi aðferðum 

er beitt þegar RWL/RWG er stundað. Flestar beinast þær að því að minnka vökvamagn 

líkamans. Þetta er m.a gert með því að skerða kolvetna inntöku daganna fyrir keppni (Kasper 

o.fl., 2018; Matthews og Nicholas, 2017). Takmörkun á kolvetnainntöku í bland við hreyfingu 

leiðir til þess að glýkógenbirgðir líkamans minnka töluvert eða tæmast alveg. Við bæði 

loftháða og loftfirrða þjálfun brýtur líkaminn vöðvaglýkógen niður í glúkósaeiningar sem eru 

notaðar til að mynda adenósín trífosfat (ATP). ATP sameindir eru síðan notaðar sem orkugjafi 

til vöðvasamdráttar (Hawley og Leckey, 2015). Í kjölfar þessara efnaskipta losna 

vatnssameindir í niðurbrotsferli glýkógens en hvert gramm glýkógens bindur um 3gr af vatni 

(Fernández-Elías, Ortega, Nelson og Mora-Rodriguez, 2015). Eftir að glýkógen er brotið niður 

er vatsnsameindum sem losna skolað út í formi þvags. Heildarmagn vökva sem getur skolast 

út fer því eftir stærð glýkógenbirgða í vöðvavef en þær birgðir eru mis stórar og velta m.a. á 

þjálfunarástandi einstaklinga. Magn glýkógens í vöðvavef er vanalega á bilinu 300 – 700gr 

(Murray og Rosenbloom, 2018). Þetta þýðir að efri mörk fyrir þyngdartap sökum 

glýkógentæmingar og meðfylgjandi vatnslosunar er u.þ.b 2800gr. Það ber þó að nefna í 

þessu samhengi að svo mikil þyngdarlosun verður að teljast ólíkleg þar sem að glýkógen 



 

11 

virðist ekki falla meira en sem nemur um 90% af upprunalegum birgðum sínum (e. baseline) 

(Burke, van Loon og Hawley, 2017). Skerðing á kolvetnainntöku til þess að minnka glýkógen 

birgðir er afar algeng aðferð meðal keppenda í glímu og MMA en er þó sjaldan notuð ein og 

sér heldur yfirleitt samhliða öðrum öfgafyllri leiðum (Barley o.fl., 2018). Helsta sérkenni 

hennar samanborið við aðrar þyngdarlosunaraðferðir er að ferlið byrjar talsvert fyrr eða 

a.m.k >5d fyrir viktun (Kasper o.fl., 2018). 

Öðrum aðferðum er einnig beitt en þær stuðla flestar að hraðari vatnslosun með oft 

varasömum leiðum. Helstu dæmi um slíkar leiðir eru; þurrgufa (e. sauna), notkun plastgalla 

eða annarra vafninga sem auka svitamyndun, heit böð, vatnshleðsla (e. water loading), 

takmörkun á vökvainntöku, notkun hægða- og vökvalosandi lyfja (e. laxatives og diuretics) 

sem og uppköst og losun munnvatns (Alderman o.fl., 2004; Barley o.fl., 2018; Crighton, Close 

og Morton, 2016; Kasper o.fl., 2018). Þar sem að þessar aðferðir geta framkallað töluvert 

þyngdartap á stuttum tíma er þeim yfirleitt beitt innan 24klst fyrir vigtun. Þessar aðferðir 

eru, líkt og takmörkun á kolvetnainntöku, sjaldan notaðar einar og sér heldur er þeim 

blandað saman til þess að keppendur komist í þá þyngd sem þeir sækjast eftir (Barley o.fl., 

2018).   

Notkun þurrgufu og æfinga í plastgöllum eru algengar í alþjóðlegri glímu  og MMA en 

slíkar aðferðir voru metnar sem megin þáttur í þrem dauðsföllum sem áttu sér stað meðal 

keppenda í háskóla glímu í Bandaríkjunum árið 1997 samkvæmt skýrslu Center for Disease 

Control (1998). Þetta kann að koma á óvart þar sem að flestir tengja heit böð og þurrgufur til 

heilsueflandi athæfis og jákvæð heilsufarsleg áhrif af slíkum meðferðum eru vel rannsökuð 

(Hussain og Cohen, 2018). Hins vegar getur reynst hættulegt að nota þurrgufu í þeim tilgangi 

að losa mikið magn vökva og þá sérstaklega ef blandað er saman takmarkaðri orku- og 

vökvainntöku ásamt æfingum af miklli ákefð í mjög heitu umhverfi. Slíkt getur valdið 

ofhitnun sem getur verið banvæn. Í kjölfar þessara þriggja dauðsfalla gerði National 

Collegiate Athletic Association (NCAA) breytingar á reglugerð sinni sem varðar þyngdartap 

iðkenda sem keppa keppa undir hatti samtakanna. Breytingarnar fólu m.a annars í sér bann 

við notkun þurrgufu og plastgalla skömmu fyrir vigtun ásamt því að minnka 

endurheimtartíma fyrir keppni í <2klst en hann var áður um 24klst ((CDC), 1998). Þrátt fyrir 

að dæmi séu til um dauðsföll af völdum þessara aðferða er notkun þeirra ennþá algeng í 

bardagaíþróttum. Í tilviksrannsókn greinir Kasper (2018) frá atvinnumanni í MMA sem notaði 

svipaðar aðferðir til þess að léttast um 9% af heildarþyngd sinni á innan við 20klst. Í rannsókn 

Matthews (2017) á RWL meðal keppenda í MMA í Bretlandi er greint frá öðrum aðila sem 

náði að létta sig um 10,8% af líkamsmassa sínum. Báðar þessar rannsóknir greina frá því að 

ekki sé um einsdæmi að ræða og að svo virðist vera sem að keppendur í MMA séu almennt 

líklegri til þess að stunda óábyrgari þyngdarlosunaraðferðir samanborið við keppendur í 
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öðrum bardagaíþróttum. Könnun Barley og félaga (2018) styður við þetta en þar kemur 

meðal annars fram að keppendur í MMA létti sig mest fyrir vigtun ásamt því að þyngjast 

mest eftir vigtun samanborið við þáttakendur í öðrum greinum. 

Önnur algeng aðferð til vökvalosunar er svokölluð vatnshleðsla (e. waterloading). 

Aðferðin gengur út á að draga úr líkamsþyngd með því að auka tíðni og magn þvagláts. Til 

þess að auka þvagframleiðslu drekkur viðkomandi mikið magn vatns (6-10L+) daganna fyrir 

vigtun. Daginn fyrir vigtun er síðan dregið umtalsvert úr vatnsinntökunni og á sjálfum 

vigtunardegi  neytir viðkomandi ekki vatns fyrr en að vigtun lokinni. Þessi aukning á 

vökvainntöku gerir það að verkum að líkaminn skilur út meira vatn en ella til þess að viðhalda 

vökvajafnvægi. Svo virðist sem að líkaminn venjist aukinni vökvainntöku og haldi því áfram 

að skilja vökva í formi þvags í röngu hlutfalli við inntöku á deginum fyrir viktun sem og 

viktunardegi þegar vökvainntaka er mjög takmörkuð. (Kasper o.fl., 2018; Matthews og 

Nicholas, 2017; Reale, Slater og Burke, 2017). Þrátt fyrir að lítið hafi verið skrifað um 

aðferðina verður hún að teljast nokkuð algeng þar sem að 57 – 67% keppenda í MMA greina 

frá því að hafa notast við hana (Crighton o.fl., 2016; Matthews og Nicholas, 2017). Við leit 

fann höfundur einungis eina rannsókn sem hafði vatnshleðslu sem aðalumfjöllunarefni. En 

samkvæmt niðurstöðum hennar er aðferðin almennt talin vera örugg að því gefnu að vissum 

reglum sé fylgt ásamt því að endurheimtartími sé nægur. (Reale, Slater, Cox, Dunican og 

Burke, 2018)  

 

2.3 Áhrif og afleiðingar 

 

Af þessu má álykta að þær aðferðir sem stuðst er við til skyndilosunar á þyngd miði allar að 

því að losa vökva úr líkamanum og að því loknu fylla á birgðir hans áður en keppni hefst. 

Þetta er þó gert með misjöfnum árangri en tölur úr mismunandi rannsóknum hafa sýnt að 

hlutfall keppenda í MMA sem taldir eru annaðhvort vökvaskertir (USG 1010 – 1020) eða 

mjög vökvaskertir (USG >1021) <2klst fyrir keppni eru á bilinu 14 – 39%. Í þessum 

rannsóknum var vökvajafnvægi mælt með „urine specific gravity test“ (USG) sem er mælt 

með þvagprufum. Einstaklingar með USG gildi undir 1010 voru álitnir í vökvajafnvægi en allt 

yfir umfram það ákvarðað sem vökvaskerðing. (Jetton o.fl., 2013; Matthews og Nicholas, 

2017). Nægur endurheimtartími er mikilvægur í þessu samhengi þar sem að keppendur þurfa 

töluverðan tíma til þess að komast aftur í vökvajafnvægi eftir að hafa gengist undir 

skyndilosun á þyngd. Það er þó ekki þar með sagt að lengri endurheimtartími sé betri þar 

sem að sýnt hefur verið fram á að þegar lengri tími líður frá vigtun líti keppendur á það sem 

tækifæri til þess að losa enn meiri þyngd. Þar með getur lengri endurheimt leitt til öfgafyllri 
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þyngdarlosunar með meðfylgjandi áhættum (Barley o.fl., 2018). Helstu áhætturnar af 

völdum skyndilosunar á þyngd virðast allar tengjast vökvaskerðingu og þeim afleiðingum 

sem slík skerðing getur valdið.  

Vatnsbirgðir líkamans eru um 50 – 60% af heildar líkamsmassa okkar. Þó að talan sé 

há er líkaminn mjög viðkvæmur fyrir neikvæðri röskun á vökvajafnvægi. Líkaminn á mun 

auðveldara með að takast á við orkuskerðingu í lengri tíma samanborið við takmörkun á 

vatnsinntöku. Dagleg losun á vökva nemur um 2500ml og er langstærstur hluti þess þvag 

(1400ml). Þetta þarf að bæta fyrir með því að drekka nægilegt magn vökva í gegnum daginn 

en einnig fæst ríflegur vökvi úr fjölbreyttu fæði og vökvaríkum fæðutegundum. Sé það ekki 

gert gera afleiðingar þess fljótt vart við sig með ýmsum hætti. Fyrst með vægum 

aukaverkunum s.s. einbeitingarleysi og pirring en það þróast fljótt í alvarlegri afleiðingar sé 

ekkert aðhafst en vökvatap sem nemur 10 – 15% af likamsmassa (20 – 30% af 

heildarvökvamagni líkamans) getur verið banvænt (Maughan, 2003). Ef tekið er dæmi um 

80kg einstakling má reikna út að það tekur viðkomandi einungis um 80klst að ná slíkri 

vökvaskerðingu (>10%) ef engum vökva er neytt.  

Vökvamagn gegnir einnig mikilvægu hlutverki við hitastjórnun líkamans í gegnum 

svitamyndun. Við hækkað hitastig líkamans, t.d í kjölfar æfinga eða þurrgufu, eykst blóðflæði 

til húðarinnar og líkaminn losar sig við umfram hita með svita sem síðan gufar upp á yfirborði 

húðarinnar (Cheshire, 2016). Ef ekki er bætt upp fyrir þetta vökvatap getur það leitt til 

ofhitnunar þar sem að blóðmagn minnkar í kjölfar vökvaskerðingar. Þetta getur valdið 

keðjuverkun þar sem að minnkað blóðmagn vegna vökvaskorts veldur skorti á blóðflæði og 

þar með súrefnisflutningi til vöðva. Blóðflæði minnkar einnig til húðar og dregur þannig úr 

svitamyndun sem veldur hækkandi líkamshita (Maughan, 2003). 

Eins og gefur að skilja getur þetta haft neikvæð áhrif á frammistöðugetu einstaklinga 

þar sem að súrefni berst til vöðva með blóði. Takmörkun á súrefnisflutningi til vöðva fyrir 

tilstilli minnkaðs rúmmáls blóðvökva (e. plasma) af völdum vökvaskerðingar dregur því úr 

samdráttargetu vöðvanna. Einungis þarf vökvaskerðingu sem nemur 2% af líkamsþyngd 

einstaklings til þess að neikvæð áhrif á frammistöðu geri vart við sig. Þetta á sértsaklega við 

um loftháða getu en áhrifin geta þó verið mismunandi (Maughan, 2003). Í grein Alderman og 

félaga (2004) nefndu þáttakendur ýmsar aukaverkanir í kjölfar þyngdarlosunar af völdum 

vökvaskerðingar en þær voru m.a; höfuðverkir, ógleði, blóðnasir, hitaköst, hækkaður 

líkamshiti, óráðsía og hækkaður hjartsláttur. Einnig hafa sálrænar aukverkanir verið nefndar í 

þessu samhengi en dæmi um slíkt eru minnkað sjálfstraust, einbeiting (Shirreffs, Merson, 

Fraser og Archer, 2004) og viðbragðstími (Cian, Barraud, Melin og Raphel, 2001). Eins og 

Franchini og félagar (2012) benda á í grein sinni Weight loss in combat sports: physiological, 

psychological and performance effects geta slíkir þættir haft veruleg áhrif á frammistöðu 
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keppenda í bardagaíþróttum. Skortur á einbeitingu getur leitt til truflunar af völdum 

umhverfisþátta í keppni ásamt því að hefta getu keppanda til þess að taka viðeigandi 

ákvarðarnir á meðan að keppni stendur.   

Neikvæð áhrif þyngdarlosunaraðferða einangrast þó ekki einungis við 

vökvaskerðingu. Takmörkun á heildarorkuinntöku með reglulegu millibili (e. weight cycling) 

getur aukið líkur á að iðkendur þrói með sér átraskandir s.s ofát, anórexíu og búlimíu 

(Fogelholm, 1994). Í þessu samhengi má einnig nefna að algengni yfirþyngdar og offitu að 

loknum keppnisferli er mun hærri hjá iðkendum úr íþróttum þar sem keppt er í 

þyngdarflokkum samanborið við iðkendur úr öðrum íþróttum (Saarni, Rissanen, Sarna, 

Koskenvuo og Kaprio, 2006). Einnig hefur verið bent á að takmarkanir á orku inntöku með 

reglulegu millibili geti haft neikvæð áhrif á vöxt og hormónabúskap ef þær standa yfir í lengri 

tíma (Roemmich og Sinning, 1997). Artioli og félagar (2010) benda á að því fyrr sem iðkendur 

byrja að tileinka sér reglulega takmörkun á orkuinntöku aukist líkurnar hjá þeim að þróa með 

sér óheilbrigðar matarvenjur sem geta leitt til átraskana (Artioli, Gualano, o.fl., 2010).  

Ekki er óvanalegt að talsverð skerðing á orkuinntöku hefjist ≥ 8 vikum fyrir keppni 

(Kasper o.fl., 2018; Matthews og Nicholas, 2017). Þetta á sérstaklega við um MMA þar sem 

að keppt er sjaldnar, undirbúningur er lengri og algengt er að þyngdarlosun sé umfangsmeiri 

samanborið við aðrar bardagaíþróttir (Barley o.fl., 2018). Slíkar aðferðir í bland við mikið 

æfingaálag geta einnig haft neikvæð sálræn og lífeðlisfræðileg áhrif á keppendur (Franchini 

o.fl., 2012) 

Þegar þessi neikvæðu áhrif eru skoðuð er eðlilegt að spurt sé hvers vegna keppendur 

í þessum greinum leggi stund á þessar aðferðir?  

Ástæðurnar eru líklega fjölbreyttar en hefð og trú á skilvirkni þeirra til að bæta 

frammistöðu í keppni spilar sennilega lykilhlutverk þegar að því kemur. Barley og félagar 

(2017) skoðuðu hvaða aðila iðkendur í bardagaíþróttum  töldu hafa mest áhrif  þegar kæmi 

að vali á þyngdarflokkum og hvaða aðferðum beitt væri til þess að ná þeim viðmiðum. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að æfingafélagar, þjálfarar og mótherjar væru þrír algengustu 

áhrifavaldarnir við slíka ákvörðunartöku og voru mun oftar nefndir heldur en fagaðilar á 

þessu sviði. 

Önnur ástæða er líklega sú að íþróttafólk er oft reiðubúið að gera hvað sem er ef það 

trúir því að það geti bætt árangur. Sérstaklega ef það stendur í þeirri trú að gjörðir þeirra 

brjóti ekki í bága við reglugerðir þeirra samtaka sem það keppir undir. Einu 

skyndilosunaraðferðirnar (sem nefndar hafa verið í þessari grein) sem bannaðar eru af World 

Anti Doping Agency (WADA) eru notkun vökvalosandi lyfja (e. diuretics) (WADA, 2015). Í 

þessu samhengi ber að nefna að brot á reglum um vökvalosandi lyf er helsta ástæða þess að 

keppendur í bardagaíþróttum falla á lyfjaprófum (Franchini o.fl., 2012).  
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Er trúin á bættan árangur í keppni á rökum reist? Niðurstöður rannsókna sem gerðar 

hafa verið á samhengi árangurs í keppni og RWL/RWG aðferða eru tvíræðar. Alderman og 

félagar (2004) rannsökuðu keppendur í háskólaglímu og bentu á að jákvætt samhengi væri á 

milli magn þyngdar sem losuð væri og sigurhlutfalls í keppni (meðal þyngdartap =3.78) 

samanborið við keppendur sem léttust minna skömmu fyrir keppni (meðalþyngdartap 

=3.05kg). Niðurstöður eldri rannsóknar sem skoðaði einnig samband þyngdaraukningar eftir 

vigtun og sigurhlutfalls hjá keppendum í háskólaglímu bentu hins vegar á að marktækur 

munur væri ekki til staðar (Horswill o.fl., 1994). Coswig og félagar (2018) skoðuðu samband 

þyngdaraukningu eftir vigtun og sigurhlutffalls hjá keppendum í MMA. Niðurstöður sýndu að 

keppendur sem voru þyngri þegar keppni hófst voru líklegri til þess að sigra. Ef niðurstöður 

úr svipuðum rannsóknum sem taka fyrir aðrar bardagaíþróttir eru skoðaðar má nefna að að 

ekkert samband fannst á milli þyngdaraukningar og árangurs í keppni í boxi (Daniele, 

Weinstein, Wallace, Palmieri og Bianco, 2016). Reale og félagar (2016) sýndu hinsvegar fram 

á jákvætt samband aukinnar þyngdaraukningar og sigurhlutfalls hjá keppendum í júdó.  Í 

grein Coswig og félaga (2018) er bent á að tvíræðar niðurstöður rannsókna geti að hluta til 

verið útskýrðar út frá tæknilegum áherslum á milli greina i.e hvort um sé að ræða íþrótt þar 

sem glímt er einungis eða hvort stig séu fengin með höggum. Einnig er bent á að lengd 

endurheimtartíma frá vigtun til keppni hafi líklegast áhrif sem og fjölmargar aðrar breytur 

þegar útkoma úrslita er skoðuð.  

Eins og Barley og félagar (2017) bentu á er fagfólk ekki vera ofarlega á lista yfir helstu 

áhrifavalda þegar kemur að því að velja viðeigandi þyngdarflokka og aðferðir sem notaðar 

eru til þess að ná keppnisþyngd. Takmarkað magn og aðgengi að upplýsingum úr fræðilegum 

greinum um áhrif þyngdarlosunar kemur án efa í veg fyrir að iðkendur geti tekið upplýsta 

ákvörðun. Bent hefur verið á mikilvægi þess að fagfólk og yfirvöld miðli upplýsingum til 

iðkenda sem og þjálfara til þess að gera keppendum betur grein fyrir hvaða aðferðir teljast 

öruggar og hversu mikla þyngd sé óhætt að losa án þess að það hafi neikvæð áhrif á heilsu 

eða frammistöðu í keppni (Sundgot-Borgen og Garthe, 2011). 

 

2.4 Aðkoma yfirvalda 

 

Áhyggjur af öfgakenndri  þyngdarlosun er ekki ný af nálinni en að minnsta kosti tvær 

opinberar yfirlýsingar hafa verið gefnar út þar sem bent er á hætturnar sem fylgja slíkum 

aðferðum (American College of Sports Medicine position stand on weight loss in wrestlers, 

1976; Oppliger, Case, Horswill, Landry og Shelter, 1996). Í kjölfarið hefur verið reynt að miðla 

upplýsingum til þjálfara og iðkenda um hætturnar sem stafa af aðferðunum á skipulagðan 
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hátt en þær aðferðir hafa ekki borið tilætlaðan árangur. Khodaee og félagar (2015) skoðuðu 

ástæður og hvata fyrir þyngdarlosun í mismunandi bardagaíþróttum.  Í niðurstöðum þeirra 

kom fram að ómögulegt væri að koma í veg fyrir hættulega þyngdarlosun nema með 

breytingum á reglum sem gerðu aðferðirnar óhagkvæmar fyrir keppendur.  

Slíkar reglubreytingar voru til dæmis gerðar árið 1997 af NCAA í Bandaríkjunum í 

kjölfar þriggja dauðsfalla sem rekja mátti til öfgafullrar þyngdarlosunar hjá keppendum í 

háskólaglímu ((CDC), 1998). Breytingarnar fólu meðal annars í sér að fjöldi þyngdarflokka var 

aukinn ásamt því að tímasetning vigtunar var færð nær fyrstu viðureign (<1klst úr <20klst). 

Áætlað var að með því að færa vigtun nær fyrstu viðureign yrði óhagkvæmt fyrir keppendur 

að losa þyngd í formi vökva þar sem að ómögulegt væri fyrir þá að endurheimta 

vökvajafnvægi svo skömmu fyrir keppni.  

Þessar breytingar hafa skilað árangri ef borin eru saman gögn frá 1992 og 1998 sem 

skoða þyngdarlosun keppenda í háskólaglímu fyrir og eftir reglubreytingu NCAA. Gögn frá 

1992 sýna að meðal þyngdarlosun keppenda var 3,7kg (Scott, Horswill og Dick, 1994) 

samanborið við 2,7kg árið 1998 (Oppliger, Utter, Scott, Dick og Klossner, 2006). Stuttu seinna 

voru reglur settar sem ákvörðuðu lágmarksþyngdarflokk sem keppandi má taka þátt í. Sú 

þyngd er ákvörðuð út frá lágmarks fituhlutfalli keppanda og þyngd áður en keppnistímabil 

hefst. Einnig er vökvajafnvægi mælt samhliða líkamsþyngd til þess að tryggja að vigtun gefi 

rétta mynd af þyngd keppanda. Þessar reglur virðast hafa dregið meira úr þyngdarlosun en 

gögn frá Oppliger og félögum (2006) sýndu að keppendur í sömu deildum og mældar voru 

1992 og 1998 léttu sig aðeins um 1,2kg að meðaltali skömmu fyrir keppni eftir að þær tóku 

gildi. Reglubreytingarnar bönnuðu einnig notkun þurrgufu og plastgalla í þeim tilgangi að 

losa þyngd skömmu fyrir keppni þar sem slíkar aðferðir geta sett hitastjórnunarkerfi líkamans 

úr skorðum og valdið dauðsföllum (Khodaee, Olewinski, Shadgan og Kiningham, 2015). 

Það ber að hafa í huga að þessar breytingar einskorðast við háskólaglímu í 

Bandaríkjunum en fáar reglur gilda um þyngdarlosunaraðferðir í alþjóðlegri glímu eða öðrum 

bardagaíþróttum eins og MMA. Það hefur þó verið kallað eftir því þar sem að mörg dæmi eru 

um að keppendur í MMA gangi lengra en keppendur í öðrum bardagaíþróttum í 

þyngdarlosun (Artioli, Franchini, o.fl., 2010; Artioli o.fl., 2016; Kasper o.fl., 2018; Matthews 

og Nicholas, 2017). Einu atvinnumanna samtökin innan MMA sem breytt hafa reglum sínum 

varðandi vökvaskerðingu og vigtun eru önnur stærstu atvinnumannasamtök MMA í 

heiminum, ONE FC. En þær breytingar voru gerðar í kjölfar dauðsfalls keppanda innan þeirra 

raða árið 2015. Breytingarnar tóku mið af núverandi reglum NCAA og fela meðal annars í sér 

að vigtun er haldin 3klst áður en að bardagi hefst og endurheimtartími þar með styttur 

umtalsvert. Samhliða þurfa keppendur að gangast undir mælingu á vökvajafnvægi sem mælt 
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er með þvagprufu (e. urine specific gravity test) líkt og kveðið er á um í reglum NCAA fyrir 

háskólaglímu (ONE Championship, 2015).  

Í þessu ljósi er áhugavert að nefna að árið 2017 lengdi Ultimate Fighting 

Championship (UFC)  endurheimtar tíma úr 24 klst í 32 klst en samtökin eru stærstu 

atvinnumannasamtök innan MMA heimsins (Matthews og Nicholas, 2017). Þetta hefur leitt 

til þess að fleiri hafa fallið á vikt samkvæmt óopinberri samantekt þar sem að höfundur telur 

að keppendur gangi lengra í losun þyngdar ef endurheimtartími er aukinn (Matthews o.fl., 

2019). Tölur úr rannsóknum Alderman (2004) og Oppliger (2004) styðja þessa kenningu þar 

sem að sýnt er fram á að keppendur í glímu losa meiri þyngd ef endurheimtartími er lengri. 

Það sama á við um MMA þar sem að bent hefur verið á að keppendur beiti ekki 

þyngdarlosunaraðferðum ef vigtun er haldin innan 30 mínútna áður en viðureign hefst 

(Coswig o.fl., 2015). 

Bæði Landssamband Íþróttaþjálfara í Bandaríkjunum (e.National Athletic Trainers 

Association) og Alþjóða Ólympíunefndin (IOC) hafa lagt fram opinberar tillögur að þvi hvernig 

bæta má kunnáttu og þar með öryggi keppenda í íþróttum þar sem þyngdarlosun er algeng. Í 

þeim er lögð áhersla á aukið samstarf milli fagaðila innan heilbrigðisþjónustunnar og 

iðkenda. Þannig má stuðla að því að keppendur og þjálfarar séu meðvitaðri um heilsufarslega 

þætti þegar kemur að því að velja þyngdarflokk sem keppt er í. Þessar leiðbeiningar fara 

einnig inn á mikilvægi þess að koma iðkendum í skilning um að þyngdarlosun getur haft 

neikvæð áhrif á frammistöðu. Þetta eru mikilvægar leiðbeiningar með forvarnargildi þar sem 

margir trúa því að öfgakenndar þyngdarlosunaraðferðir auki líkur á sigri (Sundgot-Borgen og 

Garthe, 2011; Turocy o.fl., 2011).  
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3 Umræður og lokaorð 

Það er ljóst að þyngdarlosunaraðferðir eru rótgróinn partur af menningu bardagaíþrótta. 

Tilgangur þeirra virðist fyrst og fremst vera að öðlast forskot á andstæðing í keppni með því 

að mæta til leiks stærri og sterkari (Alderman o.fl., 2004). Helstu aðferðir ganga út á að draga 

úr vökvabirgðum líkamans til að mynda með þurrgufu, notkun plastgalla eða vafninga sem 

framkalla svitamyndun (Barley o.fl., 2018) ásamt því að notast við föstur og skerta inntöku á 

kolvetnum (Barley o.fl., 2018). Hversu inngripsmiklum aðferðum er beitt veltur á 

keppnissniði (fjölda viðureigna yfir tímabil), grein sem keppt er í ásamt leyfðum 

endurheimtartíma milli vigtunar og viðureignar. En rannsóknir hafa sýnt að ef 

endurheimtartími er aukinn sjái keppendur það sem tækifæri til þess að losa meiri þyngd en 

ella (Matthews og Nicholas, 2017; Matthews o.fl., 2019). 

Margt bendir til þess að keppendur í MMA gangi lengra í þyngdarlosun samanborið við 

keppendur úr öðrum bardagaíþróttum. Ástæðan að baki þessu er ekki með öllu ljós en gæti 

að hluta til verið útskýrð með því að endurheimtartími er yfirleitt lengri í MMA eða allt frá 20 

– 32 klukkustundir (Barley o.fl., 2018; Matthews og Nicholas, 2017). Þetta hefur vakið umtal í 

ljósi þess að sannað er að þyngdarlosunaraðferðir sem stuðla að vökvaskerðingu geti haft 

neikvæð heilsufarsleg áhrif. Áhrifin velta á því hversu mikil þyngd er losuð og eru í flestum 

tilfellum væg en geta verið lífshættuleg sé of langt gengið (Artioli o.fl., 2016). Slík varð raunin 

árið 1997 þegar að 3 ungir keppendur í háskólaglímu létust eftir að hafa losað þyngd sem 

nam 10% af líkamsmassa þeirra. Atburðirnir leiddu til þess að NCAA gerðir reglubreytingar 

sem stuðluðu að því að töluvert hefur dregið úr þyngdarlosun hjá keppendum í háskólaglímu 

á undanförnum árum (Alderman o.fl., 2004).  

Þó svo að reglubreytingarnar hafi borið árangur í háskólaglímunni eru mörg dæmi um að 

keppendur í MMA tapi þyngd sem nemur allt að 8 – 10% af líkamsmassa (Coswig o.fl., 2015; 

Kasper o.fl., 2018; Matthews og Nicholas, 2017). Þessar tölur eru sambærilegar við 

dauðsföllin árið 1997 og því ástæða til að nema staðar og spurja hvernig eigi að bregðast við 

þessu.  

Í grein Artioli og félaga (2016) sem ber nafnið It Is Time To Ban Rapid Weight Loss From 

Combat Sports er sett fram ákall um að banna svokallaðar skyndilosunaraðferðir (RWL). 

Tillagan byggir á núverandi kunnáttu um skaðleg áhrif aðferðanna. En RWL getur haft 

neikvæð áhrif á líkamlega og andlega þætti ásamt því að draga úr frammistöðugetu. Einnig 

eru færð rök fyrir því að RWL aðferðir brjóti í bága við reglur WADA um frammistöðu 

bætandi aðferðir. En til þess að aðferð sé bönnuð hjá WADA þarf hún að falla undir tvö af 
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eftirfarandi skilyrðum; 1) sönnunargögn eru fyrir því að aðferðin bæti frammistöðu 

keppenda, 2) sönnunargögn eru fyrir því að aðferðin geti verið skaðleg iðkendum og 3) 

aðferðin brýtur gegn sönnum anda íþrótta (e. spirit of sport). Greinin bendir þó einnig á að 

ekki séu allar þyngdarlosunaraðferðir skaðlegar heldur einungis þær sem geti raskað 

vökvajafnvægi líkamans þar sem að neikvæð heilsufarsáhrif RWL stafa fyrst og fremst af 

vökvaskerðingu og aukaverkanna af hennar völdum. Einnig er bent á siðferðisleg álitamál í 

tengslum við þyngdarlosun þar sem talið er að aðferðirnar valdi keðjuverkandi áhrifum á 

meðal þáttakenda. Ef að einn keppandi ákveður að notast við RWL til þess að öðlast forskot á 

mótherja sinn er líklegt að mótherjinn geri slíkt hið sama. Annars hættir andstæðingurinn  á 

að keppa á ójöfnum grundvelli. En tilgangur þyngdarflokkanna er einmitt að skapa jafnari 

grundvöll. Þar með neyðast fleiri keppendur til þess að notast við RWL og leggja þar með 

heilsu sína að veði.  

Líklegt er að þessi keðjuverkun útskýri útbreiðslu og algengni aðferðanna að vissu leyti. 

Þetta vekur upp spurningar um hvort raunverulegur tilgangur þyngdarlosunaraðferða sé að 

að ná forskoti á minni andstæðinga eða hvort iðkendur styðjist einungis við aðferðirnar af 

ótta við að mæta stærri og sterkari andstæðingi. Þetta skapar vissan vítahring sem að full 

ástæða er til að setja spurningamerki við.  

Aðrar opinberar leiðbeiningar hafa verið lagðar fram þar sem farið er inn á mikilvægi 

þess að miðla upplýsingum um mögulega skaðsemi aðferðanna til réttra aðila (Sundgot-

Borgen og Garthe, 2011). Rannsókn Barley og félaga (2018) benti á að þeir einstaklingar sem 

hafa mest áhrif á val keppenda á þyngdarflokk séu þjálfarar og æfingafélagar fremur en 

fagfólk eða einstaklingar með sérþekkingu.  

Bardagaíþróttir eru oft taldar til jaðarsports og þá sérstaklega MMA. Takmarkaður fjöldi 

fólks með sérþekkingu starfar innan MMA þar sem að enginn stöðugildi eru fyrir slíka aðila. 

Staða MMA utan opinberu íþróttahreyfingunnar getur því heft aðgengi að upplýsingum en 

slíkt getur reynst keppendum hættulegt ásamt því að stríða í bága við opinbera stefnu 

alþjóðlegra samtaka eins og IOC. Á þessum forsendum má færa rök fyrir því að öflugra 

skipulag ásamt stofnun hagsmunasamtaka fyrir keppendur í MMA væri skref í rétta átt til 

þess að vinna á móti óæskilegum þyngdarlosunaraðferðum. Með þessu væri hægt að bæta 

öryggi iðkenda og stuðla að auknu vægi fagaðila við stefnumótun.  

Það fer þó ekki á milli mála að þær leiðir sem skilað hafa mestum árangri til þess að 

draga úr óæskilegri þyngdarlosun hingað til hafa verið reglubreytingar samtaka eins og NCAA 

í Bandaríkjunum. Þessar breytingar hafa skilað miklum árangri eins og niðurstöður Alderman 

og félaga (2006) sýna fram á. Í kjölfarið hafa samtök innnan MMA eins og ONE FC í Asíu 

aðlagað eigin reglur með NCAA að fyrirmyn. Kallað hefur verið eftir samskonar breytingum 

innan Júdóhreyfingarinnar (Artioli, Franchini, o.fl., 2010).  
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Þar sem að þessar reglur hafa gefið góða raun er ástæða til að útlista þeim á skýran hátt 

hér að neðan til þess að auka aðgengi eins og mælt hefur verið með. Reglurnar eru 6 og eru 

eftirfarandi; 

 

1. Tími milli vigtunar og fyrstu viðureignar ætti ekki að vera lengri en 60 mínútur. 

2. Keppendum er ekki heimilt að vikta sem oftar en einu sinni. 

3. RWL aðferðir eru óheimilar á keppnisdögum. 

4. Keppendur þurfa að standast vökvajafnvægis prófun (USG <1010) 

5. Lágmarkskeppnisþyngd er ákvörðuð í byrjun hvers keppnistímabils. 

6. Iðkendum er ekki heimilt að keppa í þyngdarflokki sem krefst þess að viðkomandi 

létti sig um meira en 1,5% af líkamsmassa á viku. 

 

Áhorf og þáttaka í MMA og öðrum bardagaíþróttum fer ört vaxandi hérlendis þrátt fyrir 

að keppni í íþróttinni sé enn óheimil. Af reynslu höfundar sem keppandi og þjálfari til margra 

ára eru þyngdarlosunaraðferðir stundaðar í álíka mæli hérlendis og annars staðar. Það sem 

setur iðkendur hérlendis þó í sérstöðu er að þeir sem vilja keppa í MMA þurfa að ferðast út 

fyrir landsteinanna til þess að taka þátt í mótum. Þetta krefst eins og gefur að skilja 

talsverðra ferðalaga sem hafa áhrif á líkama keppanda. Í ofanálag beita keppendur oft á 

tíðum þyngdarlosunaraðferðum á meðan að þessum ferðalögum stendur. Þetta setur mikið 

álag á líkama keppenda og hefur líklega áhrif á líkamlegt form þeirra á keppnisdegi án þess 

að þeir geri sér grein fyrir því. Íþróttin er ekki áhættulaus eins og flestir vita og því 

varhugavert að bæta við öðrum áhættuþáttum ef komast má hjá því. Almenn þekking á 

þessum efnum verður ekki til fyrr en að betri samstaða og skipulag næst á milli iðkenda og 

yfirvalda. Á meðan að íþróttin stendur utan við eftirlitsaðila eins ÍSÍ skortir heildstæða 

stefnumótun innan hennar. 

 Aukin þáttaka yngri kynslóðarinnar er höfundi einnig ofarlega í huga í þessum efnum þar 

sem að ungmenni læra það sem fyrir þeim er haft. Það er ljóst að ef engar reglur eru settar 

mun þessi menning innan bardagaíþrótta lifa góðu lífi. Það er von höfundar að ekki komi til 

fleiri dauðsfalla af völdum of mikillar þyngdarlosunar en til þess þarf skipulag, stefnumótun 

og reglubreytingar.  
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