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Ágrip 

Ritgerð þessi er unnin sem lokaverkefni til BS gráðu í Íþrótta- og heilsufræði við Háskóla 

Íslands. Gögn við skrif þessarar ritgerðar voru fundin með leitarvélum Pubmed og Google 

Scholar. Í þessari ritgerð er skoðað hvernig mataræði getur haft áhrif á frammistöðu 

þolíþróttafólks með áherslu á tvö aðal orkuefni líkamans, kolvetni og fitu. Byrjað er á að kynna 

hvað kolvetni og fita er og mismunandi tegundir þeirra. Skoðaðar eru næringaráðleggingar 

fyrir almenning, hversu mikið og hvernig kolvetni og fitu almenningi er ráðlagt að velja. Farið 

verður yfir ráðleggingar íþróttafólks almennt og svo verður farið sérstaklega í kolvetni og fitu 

fyrir þolíþróttafólk. Einnig eru skoðuð hlutföll orkuefnanna sem notuð eru við þjálfun. Athugað 

er hvort lágkolvetnamataræði geti í einhverjum tilfellum gagnast þolíþróttafólki og hvort slíkt 

mataræði geti aukið árangur. Lágkolvetnamataræði og einnig öfgafulla útgáfan af 

lágkolvetnamataræði sem kallast Ketó, er skoðað. Niðurstöður sýna að slíkt mataræði geti 

gagnast ákveðnum einstaklingum á einhvern hátt. En þó vísindin bendi til mögulegs ávinnings 

er erfitt að yfir færa vísindin yfir í raunverulegar aðstæður íþróttafólks og ekki víst að 

íþróttafólk hagnist á slíku mataræði í tengslum við árangur á mótum. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 5 eininga (ECTS) verkefni af 180 til BS-prófs í Íþrótta- og heilsufræði við 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég vil þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir stuðning og 
umburðalyndi sem þau hafa veitt mér í gegnum skólagöngu mína og við skrif þessarar 
ritgerðar. Sérstaklega vil ég þakka Línu fyrir hennar stuðning og félagsskap. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. 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 ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti 
ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, júní 2019 

 

Signý Pálsdóttir 
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1 Inngangur  

Fjölbreytt og næringaríkt mataræði er mikilvægur þáttur í að halda góðri líkamlegri heilsu  

(Embætti landlæknis, 2017). Orkuinntaka þarf að vera við hæfi og er orkuþörfin mismunandi 

á milli einstaklinga, þar sem grunnefnaskipti, líkamsbygging og hreyfing er breytilegt á milli 

einstaklinga (Embætti landlæknis, 2016). Undirstaða að góðri heilsu er næringaríkt fæði við 

hæfi ásamt reglulegri hreyfingu (Embætti landlæknis, 2017). Mataræði getur skipt sköpum 

fyrir íþróttafólk þar sem rétt næring og orkuinntaka getur aukið frammistöðu og árangur 

íþróttafólks (Manore, Meyer og Thompson, 2009). 

Kolvetni er einn af okkar helstu orkugjöfum og er okkur lífsnauðsynlegt (Davidson, 2019). 

Mikilvægt er að velja réttu kolvetnin og ætti meirihluti kolvetnanna að koma frá heilkornum, 

grænmeti, ávöxtum, hnetum og fræjum en forðast á viðbættan sykur (Embætti landlæknis, 

2016; Topping, 2007). Annar helsti orkugjafi líkamans er fita (Embætti landlæknis, 2016; 

Manore o.fl., 2009). Mikilvægt er að vera meðvitaður um gæði fitunnar sem við borðum alveg 

eins og með kolvetnin. Velja mýkri og hollari fitu eins og hnetur, fræ, feitan fisk, lýsi og lárperur 

(Embætti landlæknis, 2017). Öll umfram kolvetni og fita sem við borðum, sem við nýtum ekki 

til orkuframleiðslu, eru geymd í líkamanum. Kolvetnin eru geymd í glýkógenbirgðum og fitan í 

fituforðanum. Ef kolvetnamagn er svo of aukið og glýkógenbirgðirnar eru fullar breytir 

líkaminn umfram kolvetnunum í fitu og geymir í fituforðanum (Davidson, 2019; Grönke o.fl., 

2007; Manore o.fl., 2009). Glýkógenbirgðir líkamans eru takmarkaðar á meðan fituforðinn 

getur verið nánast ótakmarkaður (Davidson, 2019; Grönke o.fl., 2007; Manore o.fl., 2009). 

Hugmyndin um að geta nýtt þennan ótakmarkaða fituforða sem orku við æfingar er 

líklegast ein helsta ástæða þess að lágkolvetna- og háfitumataræði er orðið svona vinsælt 

mataræði (Zinn, Wood, Williden, Chatterton og Maunder, 2017). Til að geta nýtt fituforðann 

sem orku virðist lykilatriði vera að minnka kolvetnainntöku og auka fitu í mataræðinu (Volek 

o.fl., 2015). En hefur það raunverulegan ávinning á frammistöðu þolíþróttafólks í keppnum ? 
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2 Almennt um kolvetni 

Kolvetni eru lífræn efnasambönd sem eru nauðsynleg fyrir allar lifandi verur og er einn okkar 

helsti orkugjafi. Kolvetni er efnasamband úr kolefni, vetni og súrefni og myndast í plöntum út 

frá koltvísýringi og vatni (Davidson, 2019). Embætti landlæknis (2016) leggur til að kolvetni eigi 

að veita 45–60% af heildarorkuþörf einstaklinga. Passa þarf að velja heilsusamleg kolvetni og 

fer það eftir tegund og uppruna kolvetna. Meirihluti kolvetna ætti að koma úr heilkornum, 

grænmeti, ávöxtum, hnetum og fræjum en forðast á viðbættan sykur (Embætti landlæknis, 

2016; Topping, 2007). Hægt er að flokka kolvetni í mismunandi flokka, eins og stuttar- og 

langar kolvetnakeðjur, eftir því hversu hratt kolvetnin frásogast út í blóðrásina. Algengast er 

þó að skipta þeim upp í fjóra flokka sem eru einsykrur, tvísykrur, fásykrur og fjölsykrur 

(Davidson, 2019).  

2.1 Stuttar kolvetnakeðjur 

Stuttar kolvetnakeðjur samanstanda af einni til tíu sykrum (Adair, 2007; Barrett o.fl., 2010; 

Manore o.fl., 2009; Shepherd, Lomer og Gibson, 2013). Slíkar kolvetnakeðjur brotna 

auðveldlega niður í meltingu og frásogast hratt úr meltingu út í blóðrásina en þaðan ferðast 

kolvetnin til frumna þar sem þau eru nýtt sem orka. Þar sem stuttar keðjur frásogast hratt út í 

blóðrásina hækkar blóðsykurinn hratt eftir að við borðum slík kolvetni. Við þessa hröðu 

hækkun blóðsykurs seytir líkaminn miklu magni af insúlíni í blóðið til að vinna úr sykrinum. Við 

það lækkar blóðsykurinn hratt sem leiðir til blóðsykursfalls (Hall o.fl., 2018; PLOS, 2018; 

Trivedi, 2006). Einsykrur, tvísykrur og fásykrur flokkast sem stuttar kolvetnakeðjur, en þegar 

við horfum á fæðuna okkar er í lang flestum tilfellum um að ræða einhvers konar blöndu af 

sykrum (Adair, 2007; Barrett o.fl., 2010; Embætti landlæknis, 2016; Manore o.fl., 2009; 

Shepherd o.fl., 2013). 

Einsykrur skiptast í glúkósa, frúktósa og galaktósa (Davidson, 2019; Manore o.fl., 2009). 

Við borðum sjaldan hreinan glúkósa en eftir að kolvetnin eru brotin niður í glúkósa frásogast 

hann hratt úr meltingarveginum og út í blóðrásina. Glúkósi er aðalform kolvetna í blóði og 

ferðast hann með blóðinu til frumnanna. Þar er hann nýttur til að búa til orku (Gray, 1975). 

Frúktósi eða ávaxtasykur er einsykra sem er helst að finna í ávöxtum og hunangi. Frúktósi er 

frásogaður úr meltingavegi og fluttur til lifrar þar sem honum er umbreytt í glúkósa sem 

ferðast þaðan til frumna. Frúktósi gefur sætara bragð en strásykur (súkrósi) og því er hann 
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gjarnan notaður til að sæta unnin matvæli (Davidson, 2019; Jeukendrup og Jentjens, 2000; 

Manore o.fl., 2009). Galaktósa má finna í mjólk, en þó sjaldan sem einsykra þar sem galaktósi 

er oftast tengdur annari einsykru. Lítið sætubragð er af galaktósa (Davidson, 2019; Jeukendrup 

og Jentjens, 2000; Manore o.fl., 2009). 

Tvísykur er tvær einsykrur tengdar saman. Tvísykrur skiptast í súkrósa, laktósa og maltósa. 

Súkrósi eða strásykur er búinn til úr glúkósa og frúktósa. Þessi tvísykra er algengasta tvísykran 

í mataræði okkar. Í smáþörmum brotnar súkrósi niður í glúkósa og frúktósa og frásogast þaðan 

út í blóðið með lifrarportæð. Súkrósi frásogast á svipuðum hraða og glúkósi (Davidson, 2019; 

Jeukendrup og Jentjens, 2000; Manore o.fl., 2009). Laktósi er tvísykra sem finnst í 

mjókurvörum og er búinn til úr glúkósa og galaktósa (Davidson, 2019; Jeukendrup og Jentjens, 

2000; Manore o.fl., 2009). Einstaklingar með mjólkursykuróþol skortir ensímið laktasa sem 

brýtur laktósa niður í glúkósa og galaktósa. Því fer laktósinn ómeltur til ristils þar sem bakteríur 

í  ristili nýta sér laktósann. Við það myndast loft sem veldur óþægindum og uppþembu. Um 

70% einstaklinga í heiminum þjást af mjólkusykursóþoli (Eyrún Torfadóttir og Kolbrún 

Einarsdóttir, 2006). Maltósi er tvísykra sem er gerð úr tveimur glúkósaeiningum. Þessi tvísykra 

er auðmeltanleg í glúkósa, sem frásogast greiðlega út í blóðrásina. Frásogunarhraði maltósa 

er svipaður og hjá glúkósa (Davidson, 2019; Jeukendrup og Jentjens, 2000; Manore o.fl., 2009). 

Fásykrur eru millilangar keðjur sem samanstanda af þremur til tíu einsykrum. Fásykrur 

skiptast í maltódextrin (e. maltodextrin), maíssíróp (e. corn syrup) og háfrúktósa maíssíróp (e. 

high fructose corn syrup). Maltódextrin finnst ekki í náttúrunni og er verksmiðjuframleidd 

fjölliða úr langri sterkju sem brotin er upp í minni hluta. Þessi sykra finnst oft í íþróttadrykkjum 

og mörgum unnum mat. Eins og maltósi er maltódextrin auðmeltanlegt niður í glúkósaeiningar 

og frásogast hratt (Jeukendrup og Jentjens, 2000; Manore o.fl., 2009). Maíssíróp er sætt síróp 

búið til úr glúkósa og stuttum glúkósakeðjum sem fást úr maíssterkju. Eins og með 

maltódextrin brotnar maíssíróp auðveldlega niður í glúkósaeiningar og frásogast hratt út í 

blóðrás. Þetta er algengasta sætuefni í tilbúnum og unnum sætum mat (Manore o.fl., 2009). 

2.2 Langar kolvetnakeðjur 

Kolvetnakeðjur með fleiri en 10 sykrum teljast langar kolvetnakeðjur (Adair, 2007). Langar 

kolvetnakeðjur brotna ekki eins hratt niður í meltingu og stuttar keðjur og fara því hægar út í 

blóðrásina. Vegna þess að löngu kolvetnakeðjurnar eru lengur að fara út í blóðið fer 

blóðsykurinn ekki eins hratt upp. Því þarf líkaminn ekki að seyta eins miklu magni insúlíns í 
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blóðið og helst blóðsykurinn stöðugri (Hall o.fl., 2018; PLOS, 2018; Trivedi, 2006). Fjölsykrur 

flokkast sem langar kolvetnakeðjur og teljast oft til hollari kolvetna en stuttu keðjurnar. Einnig 

skiptir þó máli hversu mikið kolvetnin eru unnin, en því minna sem þau eru unnin og því 

náttúrulegri, því hollari eru þau (Embætti landlæknis, 2016; Topping, 2007). 

Fjölsykrur eru langar keðjur einsykra og er flokkaðar í sterkju, trefjar og glýkógen (Adair, 

2007; Manore o.fl., 2009). Sterkja finnst í plöntum, fræjum og rótum og er gerð úr beinum 

keðjum af glúkósa sem kallast amýlósi (e. amylose) og sumar þessara keðja kallast amýlópektín 

(e. amylopectin). Sterkjan brotnar niður í glúkósa en mismunandi er hversu mikið hún brotnar 

niður í smáþörmunum og sum sterkja fer ómelt niður í ristil. Sterkja með mikilu magni af 

amílópektíni meltist og frásogast hraðar en sterkja með miklu magni af amílósa (Davidson, 

2019; Jeukendrup og Jentjens, 2000; Manore o.fl., 2009).  

Trefjar er hluti plöntunnar sem mannslíkaminn getur ekki melt og má finna í ýmsum 

matvælum eins og ávöxtum, grænmeti, baunum, hnetum og heilkornavörum (Embætti 

landlæknis, 2016; Manore o.fl., 2009). Samkvæmt ráðleggingum Embætti landlæknis (2016) 

ætti að vera 25–35 grömm af trefjum í mataræði einstaklinga á degi hverjum. Nægilegt magn 

trefja í mataræði hefur góð áhrif á meltingu og minnkar hættu á ýmsum lífstílssjúkdómum, svo 

sem hjarta- og æðasjúkdómum, sykursýki og ristilkrabbameini (Embætti landlæknis, 2016; 

Hólfríður Þorgeirsdóttir og Elva Gísladóttir, 2017). Trefjaríkt fæði hægir einnig á frásogi glúkósa 

úr meltingu í blóð og helst blóðsykurinn stöðuguri (Trivedi, 2006). Trefjar ferðast ómeltar í 

gegnum smáþarmana í ristilinn þar sem þær eru notaðar sem fæða fyrir bakteríur og/eða er 

skilað út sem úrgang. Mataræði sem inniheldur mikið magn trefja eykur magn úrgangs og 

einnig vindgangs (Manore o.fl., 2009). 

Glýkógen er búið til í lifur og vöðvum úr glúkósaeiningum. Líkaminn geymir umfram 

kolvetni sem ekki eru nýtt til orkuframleiðslu í formi glýkógens í glýkógenbirgðum sínum. Hann 

gengur á glýkógenbirgðir þegar hann hefur ónóg af kolvetnum til að brenna, umbreytir 

glýkógeni í glúkósa og nýtir glúkósann sem orku (Davidson, 2019). Glýkógenbirgðir líkamans 

eru takmarkaðar og endast ekki lengi ef líkaminn er undir miklu álagi (Davidson, 2019; Manore 

o.fl., 2009). Þegar nóg er af kolvetnum í líkamanum fyllir líkaminn aftur glýkógenbirgðir 

líkamans (Davidson, 2019). 
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3 Almennt um fitu 

Fita er einn af okkar helstu orkugjöfum (Embætti landlæknis, 2016; Manore o.fl., 2009). Við 

brennum fitu sem við borðum og nýtum sem orku. Fitu sem við notum ekki til orkuframleiðslu 

geymum við í formi þríglýseríðs í líkamanum og köllum fituforða. Við svelti eða þegar ónóg er 

af orku brennir líkaminn fitu úr fituforðanum til að nýta sem orku (Grönke o.fl., 2007; Manore 

o.fl., 2009). Jafnvægi milli orkuinntöku og orku sem við nýtum stjórnar hversu miklum fituforða 

líkaminn safnar og getur fituforðinn því orðið nánast ótakmarkaður (Grönke o.fl., 2007). Hvert 

gramm af fitu veitir 9 hitaeiningar af orku, sem er rúmlega tvöfalt meira en kolvetni og prótein 

veita (Davidson, 2019; Manore o.fl., 2009). Embætti landlæknis (2016) ráðleggur að heildarfita 

á dag veiti um 25–40% af heildarorku (Embætti landlæknis, 2016). Eins og með kolvetnin er 

mikilvægt að vera meðvitaður um gæði fitunnar (Embætti landlæknis, 2016). Nýjustu 

ráðleggingar Embætti landlæknis (2017) leggja áherslu á að velja mýkri og hollari fitu. Hnetur, 

fræ, feitur fiskur, lýsi og lárperur eru dæmi um matvörur sem talin eru vera holl fita af Embætti 

landlæknis, og eins er mælt með því að nota frekar jurtaolíur við matagerð fremur en smjör 

eða smjörlíki (Embætti landlæknis, 2017). 

Líkaminn þarf á tveimur lífsnauðsynlegum fitusýrum að halda fyrir góða heilsu. Þessar 

tvær fitusýrur eru kallaðar ómega-6 og ómega-3. Ómega-6 fitusýrur má helst finna í 

grænmetisolíum, eins og sólblómaolíu og hnetuolíum. Ómega-3 fitusýrur er að finna í grænu 

grænmeti, sojaolíu og öðrum sojavörum og sjávarfangi (Manore o.fl., 2009). Auk 

lífsnauðsynlegra fitusýra eru fituleysanleg vítamín, sem eru A, D, E og K vítamín, lífsnauðsynleg 

og er því er ekki mælt með að fita fari undir 20% af heildarorku á dag (Embætti landlæknis, 

2016; Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 2007). Ef dagleg fita fer undir 20% getur verið hætta á að ná 

ekki að uppfylla þörf líkamans fyrir ómega-3, ómega-6 og fituleysanlegum vítamínum 

(Embætti landlæknis, 2016). 

3.1 Flokkun fitu 

Fitusýrur koma í mismunandi lengdum og skiptir lengdin máli í niðurbroti, meltingu og flutningi 

fitusýranna. Stuttar fitusýrur eru oftast færri en 6 kolefnisatóm en millilangar eru frá 6 til 12 

kolefnisatómum. Langar fitusýrur eru 14 eða fleiri kolefnisatóm. Stuttar og millilangar fitusýrur 

meltast hraðar en langar fitusýrur (Manore o.fl., 2009).  
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Mettun fitusýra getur verið mismunandi og fer það eftir fjölda tvítengja á milli 

kolefnisatóma.  Flokkað er í mettaðar-, einómettaðar- og ómettaðar fitusýrur (Manore o.fl., 

2009). Þegar engin tvítengi eru í fitusýrukeðjunni og öll kolefnisatómin eru tengd 

hámarksfjölda vetnisatóma er talað um mettaða fitusýru. Þegar eitt tvítengi er á milli 

kolefnisatómana er fitusýran kölluð einómettuð fitusýra. Ómettaðar fitusýrur hafa fleiri en eitt 

tvítengi á milli kolefnisatómana (Manore o.fl., 2009). Hólmfríður Þorgeirsdóttir (2007) frá 

Embætti Landlæknis mælir með að velja ein- og fjölómettaða fitu þar sem þær fitusýrur eru 

taldnar lækka kólesteról í blóði. Ólífuolía, lárpera og margar hnetur innihalda mikið magn 

einómettaðara fitu. Hátt hlutfall af fjölómettaðri fitu er að finna í sojaolíu og sólblómaolíu 

einnig inniheldur fiskifita eins og lýsi mikið magn fjölómettaðra fitusýra (Hólmfríður, 2007). 

Mettaðar fitusýrur ætti að halda undir 10% af heildarorku á dag (Embætti landlæknis, 2016).  

Einnig er hægt að flokka fitusýrur eftir lögun, þær geta verið annað hvort cis- eða trans 

fitusýrur. Lögunin fer eftir því hvernig vetnisatómin raðast í kringum tvítengin. Þegar 

vetnisatómin raðast bæði á sömu hliðina á tvítenginu kallast fitusýran cis fitusýrur. Í trans 

fitusýrum raðast vetnisatómin sitthvorum megin við tvítengin. Trans fitusýrur eru mjög 

sjaldgæfar í náttúrinni og er megnið af trans fitusýrum í mataræði búin til við matvinnslu. 

Oftast er þetta gert með að herða jurtaolíur og inniheldur því flest tilbúið feiti mikið magn 

trans fitusýra miðað við náttúrúlegt feiti eins og smjör (Manore o.fl., 2009). Trans fitusýrur má 

til dæmis finna í frönskum, snakki, kexi, kökum og nammi (Hólmfríður, 2007). Cis fitusýrur eru 

algengari í náttúrinni. Rannsóknir á trans fitusýrum hafa leitt í ljós að mataræði með mikilu 

magni af trans fitusýrum hefur slæm áhrif á hjarta og æðakerfið og kólesteról í blóði og ætti 

því að takmarka neyslu transfitusýra eins og hægt er (Embætti landlæknis, 2016; Manore o.fl., 

2009; Hólmfríður, 2007). 
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4 Ráðleggingar um mataræði almennings 

Áhersla hefur verið á heildræna nálgun á mataræði og fæðu frekar en einstök næringarefni 

síðustu áratugi þar sem flestar fæðutegundir innihalda mörg mismunandi næringarefni 

(Embætti landlæknis, 2016). Embætti landlæknis (2017) hefur lagt áherslu á að velja matvæli 

sem eru næringarík og borða fjölbreytta fæðu í hæfilegu magni. Fjölbreytt fæða tryggir að við 

fáum öll þau næringarefni og vítamín sem við þurfum til að viðhalda líkamlegri heilsu (Embætti 

landlæknis, 2017).  

Hægt er að koma í veg fyrir marga lífsstílssjúkdóma eins og hjarta- og æða sjúkdóma, 

sykursýki, of háan blóðþrýsting, offitu og jafnvel sumar tegundir krabbameina með réttu 

mataræði og hreyfingu (Manore o.fl., 2009). Embætti landlæknis (2017) mælir með að velja 

næringarríka fæðu frá náttúrunnar hendi eins og heilkornavörur, hnetur, fræ, grænmeti, 

ávexti, baunir, feitan fisk, olíur og fituminni mjólkurvörur og kjöt. Vatn ætti að vera okkar helsti 

svladrykkur. Takmarka unnar vörur svo sem gosdrykki, kökur, kex, skyndibita og unnar 

kjötvörur þar sem slíkar vörur innihalda gjarnan mikið magn af mettaðri fitu, sykri og/eða salti 

(Embætti landlæknis, 2017). 

Í ráðleggingum Embætti landlæknis (2016) er ráðlagt að 45–60% af heildarorkuþörf 

einstaklinga ætti að koma frá kolvetnum. Trefjar ættu ekki að vera undir 25 grömm á dag og 

halda viðbættum sykri undir 10% af heildarorkunni. Fita ætti að vera 25–40% af 

heildarorkuþörf og takmarka neyslu á mettuðum fitusýrum og transfitusýrum. 10–20% af 

heildarorku ætti svo að koma frá próteinum. Ekki er æskilegt að neyta mikils magns af salti og 

ætti saltneyslan ekki að vera meiri en 6 g á dag (Embætti landlæknis, 2016). Heildarorkuþörf 

einstaklinga er breytileg og fer eftir aldri, kyni, hreyfingu og öðrum þáttum (Davidson, 2019; 

FAO, 2010; Trumbo, Schlicker, Yates og Poos, 2002). Heildar magn hitaeininga hefur áhrif á 

orkujafnægi og þyngdarstjórnun og hefur bæði of mikið og of lítið magn hitaeininga neikvæð 

áhrif á heilsu einstaklinga (Embætti landlæknis, 2016; Jensen o.fl., 2014). 
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5 Mataræði íþróttafólks 

Rannsóknir á hlutverki næringar í tengslum við hreyfingu og íþróttir hefur aukist gríðalega 

síðustu 20 ár og síðan í byrjun síðustu aldar hafa nútímavísindi um efnaskipti líkamans lagt 

mikila áherslu á orkuþörf í svelti, hvíld og hreyfingu (Manore o.fl., 2009; Volek, Noakes og 

Phinney, 2015). Í dag er enginn vafi á að næring spili lykilhlutverk í frammistöðu og árangri við 

þjálfun. Rétt næring getur bætt árangur í þjálfun og minnkað tímann sem endurheimt tekur 

eftir erfiða æfingu og hjálpað til við líkamsþyngdarstjórnun og líkamssamsetningu  (Manore 

o.fl., 2009). Vökvainntaka íþróttafólks er mikilvæg og best er að drekka fyrir æfingu, yfir 

æfinguna og eftir æfingu (Embætti landlæknis, e.d.). Íþróttafólk getur vel farið eftir 

ráðleggingum sem Embætti landlæknis (2017) hefur gefið út fyrir almenning en passa þarf að 

íþróttafólk sem stundar æfingar af krafti þarf meiri orku og eykst því orkuþörf þeirra 

einstaklinga (Embætti landlæknis, e.d.). Ákjósanleg orku-, næringar- og vökvainntaka hefur 

áhrif á almenna heilsu einstaklinga sem hjálpar þeim að vera í sínu besta standi á æfingum og 

í keppnum (Manore o.fl., 2009).  

5.1 Kolvetni 

Það er almenn vitneskja að kolvetni eru mikilvæg fyrir íþróttaframmistöðu, bæði í þolþjálfun 

og einnig fyrir lotuþjálfun af hárri ákefð. Að hafa fullar glýkógenbirgðir fyrir þolþjálfun getur 

hjálpað að koma í veg fyrir þreytu á æfingum. Kolvetnainntaka á meðan æfingu stendur, 

sérstaklega á æfingum sem vara lengur en einn klukkutíma, getur hjálpað við að auka 

íþróttagetu og seinkað þreytu (Coyle o.fl., 1983; Coyle, Coggan, Hemmert, Lowe og Walters, 

1985; Ivy, Costill, Fink og Lower, 1979). Til að fylla aftur glýkógenbirgðar líkamans, sem 

minnkuðu við æfinguna, getur verið hentugt að vera á hákolvetnamataræði. Að fylla fljótt 

glýkógenbirgðir líkamans getur flýtt fyrir endurheimt (Manore o.fl., 2009). Ákjósanlegt magn 

kolvetna fer eftir orkuþörf, líkamsstærð, heilsufari og ákefð, lengd og tíðni æfinga (Davidson, 

2019; Manore o.fl., 2009). Nýlegar niðurstöður gefa til kynna að það þurfi að huga að öðrum 

hlutum en heildarmagni kolvetna. Taka þarf tillit til lengdar og ákefðar æfinga og hvenær þörf 

er á að hafa glýkógenbirgðir fullar og hvenær ekki. Einnig skiptir tímasetning inntöku kolvetna 

máli og ætti að vera í samræmi við tímabil íþróttarinnar (Burke, Hawley, Wong og Jeukendrup, 

2011; Burke, Kiens og Ivy, 2004; Thomas, Erdman og Burke, 2016) 
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Ávinningur af því að neyta hákolvetnafæðis fyrir íþróttafólk er mikill (Burke o.fl., 2011; 

Costill, 1988; Hawley, Schabort, Noakes og Dennis, 1997). Embætti Landlæknis (e.d.) telur að 

kolvetni sé aðal orkugjafi íþróttafólks og að árangur verði slakari og þreytan meiri ef ekki er 

nægilegt magn kolvetna í fæðunni (Embætti landlæknis, e.d.). Þó hafa rannsóknir sýnt að 

lágkolvetnamataræði geti haft jákvæð áhrif í sumum tilfellum (Volek o.fl., 2016). Rannsóknir 

hafa þó ekki sýnt fram á það að slíkt mataræði auki hámarksárangur við keppnisaðstæður 

meðal afreksíþróttafólks (Burke o.fl., 2017). Jafnframt er raunin sú að margt íþróttafólk gerir 

tilraunir og prófa sig áfram með lágkolvetnamataræði og upplifa mismunandi ávinninga (Volek 

o.fl., 2016). Vaxandi fjöldi keppnisþolíþróttafólks sýnir góðan árangur eftir að hafa verið á 

lágkolvetnamataræði. Þetta veitir vísbendingar um að þörf sé á að skoða betur og rannsaka 

áhrif kolvetnamagns á efnaskipti, lífeðlisfræðileg áhrif og frammistöðu íþróttafólks við þjálfun 

(Volek o.fl., 2015). Ennfremur eru vísbendingar sem benda til þess að það að æfa vísvitandi 

með lágar kolvetnabirgðir geti stuðlað að aukinni frumuaðlögun í þjálfun og aukið árangur 

meira en ef æft er með fullar kolvetnabirgðir (Burke o.fl., 2011; Burke o.fl., 2004; Lane o.fl., 

2015; Marquet o.fl., 2016; Thomas o.fl., 2016) 

5.2 Fita 

Í gegnum árin hefur verið ákveðin hræðsla við fitu og almenningi ráðlagt að minnka hana í 

mataræði sínu. Fita er mikilvægur partur af heilusamlegu mataræði fyrir árangur í íþróttum og 

góða almenna heilsu (Manore o.fl., 2009). Því hefur Embætti landlæknis (2017) í nýjustu 

ráðleggingum sínum lagt áherslu á að velja hollari fitu í staðinn fyrir að takmarka fitu í fæðunni 

(Embætti landlæknis, 2017). Fita er einn helsti orkugjafi líkamans, bæði í hvíld og við hreyfingu, 

og getur hæfnin til að flytja og nota uppsafnaða fitu á meðan æfingu stendur aukið árangur í 

þeim (Manore o.fl., 2009). Fita er rúmlega tvisvar sinnum orkuþéttari en kolvetni þar sem 1 

gramm af fitu gefur 9 hitaeiningar á meðan 1 gramm af kolvetnum og próteinum veita okkur 

um 4 hitaeiningar (Davidson, 2019; Manore o.fl., 2009).  

Líkaminn geymir fitu í formi þríglýseríðs í fituforða til að nota þegar á þarf að halda. 

Heildarhitaeiningafjöldi sem líkaminn geymir í formi fitu er mismunandi og fer eftir stærð og 

líkamssamsetningu einstaklinga. Til dæmis er maður sem er 80 kíló og með 15% fituhlutfall 

með um 12 kíló af fitumassa sem gefur um 100.000 hitaeiningar af orku. Þó er ekki hægt að 

nýta alla þessa orku þar sem um 3–4% af fitunni er nauðsynleg fyrir frumur og vefi (Manore 

o.fl., 2009). Þar sem konur hafa minni vöðvamassa og hærra fituhlutfall en karlar geyma þær 
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meiri orku sem fitu en menn þrátt fyrir að vera léttari (Blaak, 2001; Manore o.fl., 2009). Kona 

sem vegur 59 kíló og er með 24% fituhlutfall er með um 14 kíló af fitu sem gerir um 110.000 

hitaeiningar (Manore o.fl., 2009). Jafnvel afreksíþróttafólk með lágt hlutfall fitu hafa nánast 

ótakmarkaðar fitubirgðir á meðan kolvetnabirgðarnar eru takmarkarðar (Burke o.fl., 2017). 

Fita er einnig geymd í formi þríglýseríða sem innanfrumufita í vöðvum. Innanfrumufita er 

nálægt hvatberum, þar sem orkuframleiðsla á sér stað í frumunum (Dyck o.fl., 1997; 

Jeukendrup, 2002; Jeukendrup, Saris og Wagenmakers, 1998; Wahrenberg, Lönnqvist og 

Arner, 1989).  Kostur þess að vera með nægar birgðar af innanfrumufitu er að auðveldara er 

fyrir hvatbera í frumunum að nálgast fituna til að nýta sem orku. Fitan þarf því ekki að ferðast 

langa leið til hvatbera (Noakes, Volek og Phinney, 2014; Volek o.fl., 2015).  

Mismunandi er á milli einstaklinga hversu mikið magn innanfrumufitu er í vöðvum og eru 

nokkrir þættir sem geta haft áhrif á það, eins og tegund vöðvaþráða, næringarástand, tegund 

og ákefð æfinga og kyn (Dyck o.fl., 1997; Jeukendrup, 2002; Jeukendrup o.fl., 1998; 

Tarnopolsky, 2000; Wahrenberg o.fl., 1989). Konur virðast geyma meira af innanfrumufitu í 

vöðvum en menn og hafa rannsóknir sýnt að konur brenna hlutfallslega meira af 

innnanfrumufitu í vöðva en karlar við æfingu (Battezzati o.fl., 2001; Blaak, 2001; Tarnopolsky, 

2000). Þjálfun getur haft áhrif á hversu mikið af innanfrumufitu í vöðvum er notuð, við hærri 

ákefð er notað meira en við lága ákefð. (Noakes o.fl., 2014; Volek o.fl., 2015).  Þjálfun eykur 

hæfni einstaklinga til að brenna og nýta fitu sem orkugjafa og eru einstaklingar í góðu 

líkakamsástandi því betri í að brenna og nýta fituna (Klein, Coyle og Wolfe, 1994; Noakes o.fl., 

2014; Volek o.fl., 2015). Við þjálfun eykst magn hvatbera í vöðvum og framleiðsla og virkni 

hvatberaensíma eykst einnig, sem eykur því orkuframleiðslu (Klein o.fl., 1994).  

5.3 Ráðleggingar 

Fitu þörf íþróttafólks er misjöfn og fer eftir íþrótt og kyni (Hawley, Dennis, Lindsay og Noakes, 

1995). Þolíþróttafólk er hvatt til að borða meðal til lágfitumataræði, eða 20–25% af 

heildarorkunni frá fitu (Manore o.fl., 2009). Lágfitu fæða er ekki alltaf næringaríkari. Mjög 

lágfitumataræði, <15% af heildarorku, hefur ekki endilega í för með sér aukna heilsu eða 

bættan árangur í íþróttum miðað við lágfitumataræði og erfitt er að fylgja mjög lágfitu 

mataræði (Manore o.fl., 2009). Ráðleggingar fyrir íþróttafólk eru nokkuð mismunandi en 

almennt er talað um að íþróttafólk þurfi 5–7 grömm af kolvetnum fyrir hvert kíló af 
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líkamsþyngd og íþróttafólk sem stunda mikla þolþjálfun þurfi 7–10 grömm á hvert kíló (Burke, 

Cox, Culmmings og Desbrow, 2001) 
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6 Hlutföll orkuefna sem eru notuð 

Rannsóknir hafa hjálpað okkur að komast að bestu hlutföllum kolvetna, fitu og próteina til að 

hámarka árangur í íþróttum og góða heilsu. Þessi hlutföll eru þó breytileg eftir einstaklingum 

þar sem margt spilar inn í eins og matarvenjur, líkamsástand, hreyfing sem er stunduð og 

almennt heilsuástand. Orkuefnin þrjú, kolvetni, fita og prótein, eru öll mikilvæg fyrir heilsu 

einstaklinga, en á meðan æfingu stendur eru kolvetni og fita helstu orkugjafar líkamans 

(Manore o.fl., 2009). 

Líkaminn brennir bæði fitu og kolvetnum í einu, og fer magn kolvetna og fitu sem líkaminn 

brennir eftir mataræði fyrir æfingu, fæðuinntöku á meðan æfingu stendur, líkamsástandi og 

lengd, ákefð og tegund æfingar. Fita verður aðalorkugjafinn við loftháða þjálfun þar sem 

birgðir af kolvetnum í formi glýkógens og glúkósa í líkamanum eru takmarkaðar. Þó að 

hákolvetnamataræði sé mikilvægt fyrir þolíþróttafólk til að hjálpa til við að fylla á 

glýkógenbirgðir líkamans eftir þjálfun ætti fita ekki að vera fjarlægð úr fæðunni (Manore o.fl., 

2009).  
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7 Lágkolvetnamataræði íþróttafólks 

Lágkolvetna- og háfitumataræði hefur nýlega orðið vinsælt mataræði og hefur haft áhrif á 

sumt íþróttafólk í von um að bæta árangur (Volek o.fl., 2016). Ein af helstu ástæðum fyrir 

áhuga þolíþróttafólks á lágkolvetnamataræði er líklega hugmyndin um að skipta um 

aðalorkugjafa og nota fitu í stað kolvetna, þar sem við höfum nánast ótakmarkaðan forða af 

fitu til að nýta sem orku samanber kolvetnaforðann (Zinn o.fl., 2017). Getan til að nýta fitu 

sem orku virðist vera lykilatriði og er minnkuð kolvetnainntaka og aukin fita í mataræðinu 

skilvirkasta nálgunin til að þjálfa líkamann í að nýta fituna (Volek o.fl., 2015). Mataræði sem 

leggur áherslu á hákolvetnainntöku fyrir og á meðan æfingu stendur hamlar fitunýtingu (Volek 

o.fl., 2015).  

Erfitt er að gera endanlegar ályktanir út frá þessum rannsóknum vegna aðferðafræðilegs 

ágreinings, sérstaklega þegar skoðuð er samsetning og eftirfylgni á mataræði og lengd 

inngripsins (Havemann, 2008). Þrátt fyrir lífeðlisfræðilega kosti þess að nota fitu sem orkugjafa 

í æfingum af mikilli ákefð eru engar sannfærandi niðurstöður sem benda til þess að það auki 

afkastagetu eða frammistöðu íþróttafólks (Noakes o.fl., 2014). Þessar rannsóknir gefa samt 

sem áður vísbendingar um að aðlögun að háfitu- og lágkolvetnamataræði geti skilað 

jákvæðum áhrifum, sérstaklega eftir lengri tíma á matæðinu. Þrátt fyrir þennan skort á 

ritrýndum heimildum fyrir bætingu á frammistöðu, halda íþróttafólk áfram að forvitnast um 

og sækjast í lágkolvetnamataræði. Ástæðan er líklegast ekki sú að skara fram úr í íþróttinni 

heldur til að lækka fituprósentu líkamans (Volek o.fl., 2015; Zinn o.fl., 2017).  
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8 Ketógenískt mataræði 

Öfgafulla útgáfan af lágkolvetna- og háfitumataræði, ketógenískt mataræði sem oft er kallað 

Ketó, hefur nýlega verið fjallað mikið um og fengið mikla athygli (Zinn o.fl., 2017). Markmið 

Ketómataræðis er að komast í ketósuástand (e. ketosis). Ketósuástand er í raun ástand sem 

líkami fer í til að lifa af í svelti (Cox o.fl., 2016). Líkaminn gengur á fituforðann til að veita 

líkamanum fyrir orku. Við ferlið að brjóta niður uppsafnaða fitu myndast orka og ketónar 

(McIntosh, 2017). Jákvæðu áhrif ketóaðlögunar (e. keto- adaptation) eru að mannslíkaminn 

aðlagar sig að því að nota fitu sem hans helsta orkuefni á meðan æfingu stendur, en á sama 

tíma að takmarka notkun á glýkógeni í vöðvum og lifur. Þetta sýnir í hvaða mæli íþróttafólk 

getur sleppt því að reiða sig á kolvetni í þolþjálfun og geta treyst mikið meira á nánast 

ótakmarkaðan fituforða (Volek o.fl., 2015). Ekki er þó samhljóða álit varðandi áhrif 

ketógenísktmataræðis á íþróttaframmistöðu. Sumar einstakar svaranir við 

ketógenísktmataræði hafa sýnt fram á stórkostlega ávinninga í bæði fituniðurbroti og einnig 

frammistöðu og er þess virði að rannsaka nánar (Phinney, Bistrian, Evans, Gervino og 

Blackburn, 1983; Zajac o.fl., 2014). Hins vegar hafa rannsóknir einnig sýnt fram á skerðingu á 

frammistöðu í þolþjálfun (Zinn o.fl., 2017), jafnvel allt að 70% skerðingu á 

hámarkssúrefnisupptöku (Havemann o.fl., 2006; Phinney o.fl., 1983).  

8.1 Ketónar 

Góður ávinningur við að æfa í ketósuástandi er stöðugt flæði orku til heilans í formi ketóna. 

Þó almennt sé talið að heilinn nærist á glúkósa einum hafa rannsóknir hafa sýnt fram á að 

ketónar veiti heilanum mestu orkuna þegar kolvetnabirgðir eru minnkaðar (Volek o.fl., 2015). 

Við langvarandi hreyfingu, þar sem einstaklingur er háður glúkósa til orkunotkunar, eyðir hann 

uppsöfnuðum birgðum sem ætlaðar eru til að veita heilanum orku. Ketóaðlagað íþróttafólk 

gæti því haft yfirburði á þessu sviði. Um leið og ákefð æfingarinnar eykst minnkar glúkósi í 

blóði á meðan ketónar í blóði aukast hjá ketóaðlöguðu íþróttafólki, sem veitir stöðuga orku til 

heila. Í samræmi við þetta hefur þolíþróttafólk greint frá því að hugarástandið haldist skýrara 

við langvarandi hreyfingu í ketóaðlöguðu ástandi, á meðan algengt vandamál hjá 

þolíþróttafólki sem fylgja hákolvetnamataræði er að lenda í að „rekast á vegginn“. Þetta gerist 

við langvarandi æfingu þar sem kolvetni eru notuð sem aðalorkuefni líkamans og blóðsykur 
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lækkar og veldur þreytu. Að borða eða drekka kolvetni á meðan æfingunni stendur getur 

frestað þessu vandamáli en mun þó ekki alltaf koma í veg fyrir það (Volek o.fl., 2015). 

Annar kostur þess að vera ketóaðlagaður er ákjósanleg líkamssamsetning. Líkamsfita 

minnkar á meðan vöðvauppbygging helst eða jafnvel eykst. Auk þolíþróttafólks getur slíkt 

mataræði gagnast styrktar og krafts íþróttafólki sem verða að ná ákveðnum þyngdarflokki fyrir 

keppni án þess að missa vöðvamassa. Ketógenísktmataræði er gagnlegt til að bæta 

líkamssamsetningu,  einkum þegar það er notað samhliða styrktarþjálfun (Paoli o.fl., 2012; 

Volek, Quann og Forsythe, 2010). 

Að nota fitusýrur og ketóna sem orkugjafa og minnka glýkógenflæði leiðir til minna magns 

af sindurefni (e. free radicals) og vetnisatómum. Vegna þess að minna er um sindurefni á 

æfingum getur það hugsanlega leitt til minn vefjaskemmda og betri verndar fyrir viðkvæma 

himnu fitusýra, og því hraðari endurheimtar (Forsythe o.fl., 2008). Með því að seinka 

vöðvaþreytu og flýta fyrir endurheimt er íþróttafólk fyrr tilbúið til að æfa eftir erfiða æfingu 

eða keppni (Volek o.fl., 2015).  

Hlauparar sem áður hafa upplifað meltingartruflanir vegna hákolvetnamataræðis hafa 

tilkynnt jákvæð áhrif þegar þeir breyta yfir í ketógenísktmataræði (Volek og Phinney, 2012). 

Mögulega er þetta einfaldlega vegna þess að þeir þurfa ekki að neyta eins margra hitaeininga 

meðan á hlaupinu stendur. Almenn fræði segja að innbirgða þurfi um 6000 hitaeiningar af 

kolvetnum í keppni í 100mílna hlaupi. Hlauparar á lágkolvetnamataræði klára oft slík hlaup á 

1500 hitaeiningum eða jafnvel minna. Vegna minna álags á meltingu hjá þessum einstaklingum 

er möguleiki á betri endurheimt. Minna er um himnuskemmdir sem leiðir til betri varnar fyrir 

slímhúðina á meðan hlaupinu stendur og eftir hlaupið (Volek o.fl., 2015). 

Eftir þriggja til fjögurra vikna tímabil í ketósuástandi aðlagar líkaminn sig að því að geta 

notað nánast alla fitu sem orkugjafa. Mögulega getur það aukið árangur án þess að þurfa að 

innbirgða mikið magn kolvetna á meðan æfingu stendur (Newman og Verdin, 2014). Á móti 

kemur að viðtekin kenning (Erlenbusch, Haub, Munoz, MacConnie og Stillwell, 2005) um 

næringu íþróttafólks leggur áherslu á mikilvægi kolvetna í öllum íþróttum, óháð lengd eða 

ákefð. Þörf er á að skilja betur magn kolvetna og heildarsamsetningu mataræðis, sem er 

ákjósanlegst til að draga fram jákvæð áhrif. Þó er breytileiki milli einstaklinga og mismunandi 

hvernig lágkolvetnamataræði fer í þá (Volek o.fl., 2015). 
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9 Umræður 

Ein af undirstöðum góðrar heilsu er fjölbreytt og næringaríkt mataræði ásamt reglulegri 

hreyfingu (Embætti landlæknis, 2017). Til að hámarka frammistöðu og árangur er mikilvægt 

fyrir íþróttafólk að huga að næringu og orkuinntöku (Manore o.fl., 2009). Kolvetni og fita eru 

helstu orkugjafar líkamans og er mikilvægt fyrir íþróttafólk að hugsa um gæði kolvetna og fitu 

og velja rétta fæðu (Davidson, 2019; Embætti landlæknis, 2016; Embætti landlæknis, 2017; 

Manore o.fl., 2009). Orkuinntakan þarf einnig að vera við hæfi þar sem hún má hvorki vera 

ónóg né ofgnótt. Öll umfram orka sem við neytum er breytt í fitu og er geymd í fituforða 

líkamans (Davidson, 2019; Embætti landlæknis, 2016; Grönke o.fl., 2007; Manore o.fl., 2009).  

Íþróttafólk er stöðugt að reyna að bæta árangur sinn og leita leiða til þess. Vísindin hafa 

skoðað mikið mögulegan ávinning þess að vera á lágkolvetna- og háfitumataræði fyrir 

þolíþróttafólk. Hugmyndin er sú að geta nýtt fituforðann betur í löngum æfingum eða 

keppnum til að spara glýkógenbirgðirnar svo íþróttafólk sé ekki eins háð því að fá kolvetni á 

meðan æfingu eða keppni stendur (Cook og Haub, 2007). Erfitt er þó að yfirfæra vísindin beint 

yfir í raunverulegar aðstæður íþróttafólks. Þó vísindin bendi til mögulegs ávinnings þess að 

vera á lágkolvetna- og háfitumataræði er ekki víst að íþróttafólk í raunverulegum aðstæðum 

hagnist á slíku mataræði í tengslum við árangur á mótum (Burke o.fl., 2011).  

Einnig er aðferðafræðilegur ágreiningur milli rannsókna, sérstaklega vegna lengd 

inngripsins, og því erfitt að gera endanlegar ályktanir (Havemann, 2008). Það virðist taka 

einstakling þrjár til fjórar vikur að aðlagast lágkolvetna- og háfitumataræði og skiptir því máli 

hversu langt inngripið er (Erlenbusch o.fl., 2005). Mismunandi er einnig hvernig hákolvetna- 

og lágkolvetnamataræði fer í einstaklinga og er því mismunandi hvernig mataræði hentar 

hverjum og einum (Volek o.fl., 2015). 
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