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Ágrip 

Vinsældir þess að stunda hlaup sér til heilsubótar hefur farið vaxandi og er margvíslegur ávinningur af 

því. Líkamsþjálfun framkallar þreytu sem hefur áhrif á getu vöðva. Þreyta er talin áhættuþáttur fyrir 

meiðslum. Skipta má þreytu í miðlæga og útlæga þreytu. Markmið rannsóknarinnar var að auka 

skilning á hvaða breytingar verða á vöðvavirkni við þreytu og hvort breytingin er mismunandi eftir 

hlaupareynslu. Rannsóknarsniðið er íhlutunarrannsókn þar sem teknar voru tvær mælingalotur á 

hvern einstakling. Þátttakendur voru 14 karlmenn á aldrinum 20-40 ára, sem stunda hlaup sér til 

heilsubótar (n=11) eða með afreksmennsku í huga (n=3). Í fyrri mælingalotunni var 

mjólkursýruþröskuldur mældur. Í seinni mælingalotunni hófust mælingar á áhrifum þreytu á 

vöðvavirkni. Þátttakendur hlupu eins lengi og þeir treystu sér til á hraða sem var 0,2 m/s yfir þeirra 

mjólkursýruþröskuldi. Stefnan var að ná að minnsta kosti 19 á Borg áreynslukvarðanum. Vöðvar í 

vinstri mjöðm og fótlegg voru mældir með vöðvarafriti en það voru mið-þjóvöðvi, hliðlægur 

víðfaðmavöðvi og miðlægur víðfaðmavöðvi. Niðurstöður sýna marktæk víxlhrif (p<0,0001) á milli 

þreytu og reynsluflokka á virknina hjá öllum þremur vöðvunum þegar hæll lendir. Í mið-þjóvöðva var 

marktæk aukning (p<0,0001) á virkni hjá reynsluflokknum „Afreksmennska“ frá ástandinu „Óþreyttur“ í 

„Þreyttur“. Marktæk minnkun (p<0,0001) var á virkni hjá „Reyndir“ frá „Óþreyttur“ í „Þreyttur“. Í 

hliðlægum víðfaðmavöðva jókst virkni marktækt (p<0,0001) hjá reynsluflokkunum „Afreksmennska“ frá 

„Óþreyttur í „Þreyttur“. Marktæk minnkun (p<0,0001) var á virkni hjá reynsluflokknum „Byrjendur“ frá 

„Óþreyttur“ í „Þreyttur“. Vöðvavirkni í miðlægum víðfaðmavöðva jókst marktækt (p<0,0001) hjá 

reynsluflokkunum „Afreksmennska“ og „Reyndir“ frá „Óþreyttur“ í „Þreyttur“. Við skoðun á 

hlaupahringnum sést að tíminn sem það tók að fara einn hlaupahring jókst hjá reynsluflokkunum á milli 

„Óþreyttur“ og „Þreyttur“. Ályktunin er að þreyta hefur áhrif á vöðvavirkni þeirra vöðva sem skoðaðir 

voru og að þessi áhrif eru mismunandi eftir reynslustigi hlauparanna. Þessi munur gæti tengst aukinni 

meiðslaáhættu hjá óvönum hlaupurum. 
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Abstract 

Running for health benefits has increased in popularity. Physical activity induces fatigue which affect 

muscles. Fatigue is considered a risk factor for injuries. Fatigue can be divided into central and 

peripheral fatigue. The aim of the study was to increase the knowledge on the changes fatigue has on 

muscle activity and to examine if the change differs with running experience. The study design was 

intervention study. Every participant came to the lab for two measurements. Participants were 14 

males aged 20-40 years old, who run for health benefits (n=11) or are elite runners (n=3). In the first 

visit the lactic threshold was measured. The effect of fatigue on muscle activity was measured in the 

second visit. Participants ran for as long as they could on a speed 0.2 m/s above their lactic threshold. 

The goal was to reach at least 19 on the Borg scale. Muscles measured were m. gluteus medius, m. 

vastus lateralis and m. vastus medialis. Significant interaction (p<0.0001) was found between fatigue 

and running experience in the three muscles measured when the heel hits the ground. For m.gluteus 

medius, there was a significant increase (p<0.0001) in the muscle activity in the elite group from non 

fatigued to fatigued condition. Significant decrease (p<0.0001) was found in the „Experienced“ group 

from non fatigued to fatigued condition. For m.vastus lateralis, significant increase (p<0.0001) in the 

muscle activity was found in the elite group from non fatigued to fatigued condition. Significant 

decrease (p<0.0001) in muscle activity was found in the „Beginners“ group from non fatigued to 

fatigued condition. Muscle activity in m.vastus medialis increased significantly (p<0.0001) in the elite 

and „Experienced“ groups from non fatigued to fatigued condition. The time that one running cycle 

took, increased in all groups from non fatigue to fatigue condition. The conclusion is that fatigue 

affects muscle activity in male runners in the three muscles measured and differently for runners with 

different running experience. This difference could be related to the increased injury risk in novice 

runners. 
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1 Inngangur 

Líkamsþjálfun er talin vera góð leið til þess að draga úr hækkandi tíðni sjúkdóma í tengslum við 

kyrrsetu (Koblbauer, van Schooten, Verhagen og van Dieen, 2014). Skemmtiskokk er ein vinsæl leið 

líkamsþjálfunar. Vinsældir þess að stunda hlaup sér til heilsubótar og skemmtunar hefur farið vaxandi 

síðustu áratugi og er hlaup ein vinsælasta íþrótt í heimi ásamt því að vera ein sú aðgengilegasta 

(Videbæk, Bueno, Nielsen og Rasmussen, 2015). Áköf líkamsþjálfun framkallar þreytu hjá 

einstaklingum sem hefur áhrif á getu vöðva til þess að framkalla kraft, dragast saman og slakna (Allen 

og Westerblad, 2001). Margvíslegur heilsufarslegur ávinningur er af því að stunda hlaup (Junior, 

Pillay, van Mechelen og Verhagen, 2015). Hins vegar eru meiðsli stórt vandamál hjá þeim sem stunda 

hlaup, sérstaklega í neðri útlimum (van Gent o.fl., 2007), og er tíðni meiðsla há (Kluitenberg, van 

Middelkoop, Diercks og van der Worp, 2015). Það er því mikilvægt að auka skilning á þeim þáttum 

sem geta valdið því eða haft áhrif á það að einstaklingar fái þessi meiðsli. Rannsóknir hafa sýnt að 

meiðsli geta haft þau áhrif að ánægja af því að stunda hlaup minnkar. Einnig getur það geti leitt til 

þess að einstaklingar minnki það að stunda hlaup eða jafnvel hætti alveg (van der Worp o.fl., 2015).  

1.1 Þreyta 

Mikið er vitað um þær lífeðlisfræðilegu skerðingar sem valda vöðvaþreytu (Enoka og Duchateau, 

2008). Það er vitað að þreyta getur orsakast af mörgum mismunandi þáttum, allt frá uppsöfnun á 

umbrotsefni innan vöðvaþráða til ófullnægjandi skipana frá heilaberki. Það er ekki eitthvað eitt ákveðið 

sem veldur vöðvaþreytu heldur fer það frekar eftir því hvaða verkefni er verið að framkvæma hvernig 

vöðvaþreyta kemur fram. Viljastýrður samdráttur vöðva til þess að framkalla kraft eða hreyfingu 

inniheldur röð atburða sem byrjar í heila og endar í vöðva (Taylor, Todd og Gandevia, 2006). 

Beinagrindarvöðvar gegna mikilvægu hlutverki við daglegar athafnir (Frontera og Ochala, 2015). 

Þessar athafnir reyna mismikið á þá vöðva sem er verið að nota. Því meira sem einstaklingur reynir á 

sig, því þreyttari verða þeir vöðvar sem virkjast við hreyfinguna. Lífeðlisfræðilegir og sálfræðilegir 

þættir spila inn í það flókna fyrirbæri sem vöðvaþreyta er (Enoka og Duchateau, 2016). Það er ekki 

einhver ein ástæða fyrir vöðvaþreytu heldur eru fjölmargir þættir sem spila þar inn í (Barry og Enoka, 

2007). Þeir þættir sem geta haft áhrif eru tímalengd vöðvasamdráttar, ákefð, loftfirrð eða loftháð 

efnaskipti, tegund vöðvans, samsetning vöðvans sem og líkamlegt ástand einstaklings. Vöðvaþreyta 

er þegar það verður skammvinn minnkun á getu til þess að framkvæma líkamlegt átak (Enoka og 

Duchateau, 2008). Þreyta verður vegna þess að einn eða fleiri af þeim lífeðlisfræðilegum þáttum sem 

gera samdráttarprótínum kleift að mynda kraft skerðast. Best er að mæla vöðvaþreytu hjá 

einstaklingum með því að biðja þá um að framkvæma hámarks verkefni og leita eftir minnkun á getu 

(Taylor o.fl., 2006). Slík verkefni geta verið jafnlengdar (e. isometric) samdráttur til að skoða hámarks 

kraft (e. force), jafnþrýstinn (e. isotonic) samdráttur til að mæla hámarks hraða (e. velocity) eða 

samdráttur gegn mótstöðu til þess að mæla hámarks afl (e. power). 

Vöðvaþreyta þróast eftir því hvers konar vinnu er verið að framkvæma (Babault, Desbrosses, 

Fabre, Michaut og Pousson, 2006). Vöðvaþreyta minnkar getu einstaklinga til þess að framkvæma 
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æfingu sem krefst mikils vöðvakrafts (Barry og Enoka, 2007). Fljótlega eftir að æfing hefst fer 

vöðvaþreyta að myndast. Þreytan er þó sjaldan það mikil í upphafi að einstaklingur geti ekki haldið 

áfram með æfinguna. Rannsóknir hafa sýnt að þreyta hefur áhrif á hreyfingar, þar með talið hreyfiferla, 

samhæfingu hreyfingar og nákvæmni hreyfistjórnunar (Santamaria og Webster, 2010). Með þreytu er 

einnig aukin áhætta á meiðslum (Cortes, Onate og Morrison, 2014). 

Þreytu má skipta upp í miðlæga og útlæga þreytu (Taylor o.fl., 2006). Miðlæg þreyta á sér stað 

innan miðtaugakerfisins og má lýsa sem tapi á sjálfráðri virkjun eða minnkun á örvun tauga til vöðva. 

Hámarkssamdráttarhæfni vöðva við áreynslu getur minnkað af þeim sökum. Umfang miðlægrar þreytu 

má mæla og er hún mismunandi eftir einstaklingum, vöðvahópum og því verkefni sem verið er að 

framkvæma (Gandevia, 2001). Útlæg þreyta verður við minnkun krafts í vöðvanum sjálfum, það er að 

segja á milli taugavöðvamóta og samdráttareininga vöðva. Útlæg þreyta verður vegna skerðingar á 

leiðslu boðspennu, skerðingar í myndun krossbrúa eða skerðingar í tengingu á milli boða og 

samdráttar (Gibson, Lambert og Noakes, 2001). 

1.2 Vöðvarafrit 

Til þess að mæla virkni vöðva er notast við tækni sem kallast vöðvarafrit eða EMG (e. 

electromyography). Vöðvi bregst við örvun með vöðvasamdrætti (Gleeson, 2013). Vöðvarafrit er 

samansafn af rafboðum sem koma frá vöðva. Þessum boðum er stjórnað af taugakerfinu og framkalla 

þau samdrátt í vöðva (Chowdhury o.fl., 2013). Merkið sem kemur frá vöðvarafritinu endurspeglar 

líffærafræðilega og lífeðlisfræðilega eiginleika vöðva (Cifrek, Medved, Tonković og Ostojić, 2009). 

Vöðvarafrit er notað til þess að mæla breytingar í boðspennum vöðva þegar vöðvasamdráttur á sér 

stað (Billaut, 2011). Vöðvarafrit metur þannig breytingarnar á boðspennutíðninni sem verður þegar 

vöðvasamdráttur á sér stað. Einnig verða breytingar á útliti boðspennunnar, útslagi og tímalengd 

hennar sem hafa áhrif á vöðvarafritið. 

Það eru til tvær gerðir af vöðvarafriti, annars vegar 

yfirborðsvöðvarafrit (e. surface electromyography) og hins vegar 

þar sem vöðvarafriti er komið fyrir inni í vöðvanum sjálfum (e. 

intramuscular EMG) (De Luca, 2006). Yfirborðsvöðvarafrit (mynd 

1) er algengara í notkun en þá er rafskautum komið fyrir á húð yfir 

þeim vöðva sem á að mæla. Yfirborðsvöðvarafrit nemur því 

aðeins boð frá stærri vöðvum sem liggja grunnt. Ókostur við 

notkun á yfirborðsvöðvarafriti er sá að rafskautin geta numið boð 

frá öðrum nærliggjandi vöðvum ásamt því að nema boð frá þeim 

vöðva sem ætlunin var að mæla (e. crosstalk). Þetta getur valdið 

skekkju í mælingum. Vöðvarafrit þar sem nál er notuð til þess að 

mæla vöðvavirkni hentar betur þegar mæla á vöðva sem liggja 

djúpt. Það eru hins vegar ýmis vandamál sem tengjast því að nota 

nál. Það þarf að nota ómskoðunartæki til þess að geta staðsett 

nálina á réttum stað. Einnig er hætta á því að nálin brotni ef 

hreyfingar verða á henni og svo er aukin hætta á sýkingum. 

Mynd 1: Sýnir rafskaut 

yfirborðsvöðvarafrits. Mynd 

úr einkasafni höfundar. 

 

. 

 

Mynd 2: Sýnir hlaupahring og þá 

fasa sem einn 

hlaupahringur inniheldur, 

það er stöðufasa og 
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Þegar vöðvi dregst saman eiga sér stað ýmsar lífeðlisfræðilegar breytingar. Margar vöðvafrumur 

geta verið ítaugaðar af einni og sömu hreyfitauginni (Gleeson, 2013). Vöðvafrumurnar eru þá virkjaðar 

saman sem heild og kallast það hreyfieining. Innan hvers vöðva eru síðan margar hreyfieiningar. 

Samdráttur í vöðva fer eftir fjölda virkjaðra hreyfieininga ásamt samdráttarhraða og virkjunartíðni 

þeirra. Ef leitast er eftir miklum vöðvakafti virkjast fleiri hreyfieiningar en þegar leitast er eftir litlum 

vöðvakrafti. Einnig er boðspennutíðnin meiri þegar leitast er eftir miklum vöðvakrafti miðað við lítinn 

vöðvakraft. Þegar hreyfieining virkjast fara taugaboð frá heila eða mænu til hreyfitaugunga. Þá verður 

breyting á himnuspennu taugunganna og vöðvafrumnanna, úr hvíldarspennu í boðspennu og við það 

dregst hreyfieining saman. Vöðvarafrit mælir þessar rafspennubreytingar í vöðvafrumunum. 

Við vöðvarafritsmælingar er merkið sem tekið er upp í upphafi kallað hrátt merki (e. raw EMG 

signal) (Quach, 2007). Hrátt EMG merki hefur bæði neikvæða og jákvæða rafspennu. Síur (e. filter) 

eru notaðar til að breyta merkinu þegar unnið er úr því. Það fer eftir því hverju leitast er eftir hvaða síur 

eru notaðar. Dæmi um síu er RMS sía en með henni er tekin ferningsmeðaltalsrót (e. root mean 

square) af þeim gildum sem komu úr mælingunni. Úr RMS síuninni koma aðeins út jákvæð gildi. Gott 

er að nota RMS gildi þegar metin er tímasetning á vöðvavirkni og til þess að meta virkni í vöðva það er 

að segja virkni í hvíld og virkni við kraftmyndun. Ferningsmeðaltalsrót er betri mælikvarði á kraftinn 

sem viðkomandi vöðvi gefur en aðrar úrvinnsluaðferðir (Farina og Merletti, 2000). 

1.2.1 Þættir sem geta haft áhrif á vöðvarafrit 

Eiginlegt EMG merki frá vöðva kemur ekki einungis frá vöðvanum sjálfum heldur geta ýmsir aðrir 

þættir truflað merkið (Chowdhury o.fl., 2013). Skipta má þeim þáttum sem aðallega hafa áhrif á 

vöðvarafritsmerkið og túlkun þess í tvo flokka, innri og ytri þætti (Gleeson, 2013). Innri þættir geta verið 

lífeðlis-, líffæra- og lífefnafræðilegir þættir innan vöðvans. Þessir þættir geta framkallað mismunandi 

truflanir í vöðvarafritsmerkið (Chowdhury o.fl., 2013). Þetta getur haft áhrif á útkomu úr EMG 

mælingum. Innri þættir eru til dæmis fjöldi virkjaðra hreyfieininga við samdrátt vöðva, hvers konar 

vöðvaþræðir eru í vöðvanum, blóðflæði til vöðvans og þvermál vöðvaþráða. Aðrir áhrifaþættir eru til 

dæmis dýpt og staðsetning virkra vöðvaþráða innan vöðvans og hversu mikill vefur, til dæmis fituvefur, 

er á milli rafskautsins og vöðvans. Ytri þættir tengjast mælitækinu sjálfu eða þeim búnaði sem notaður 

er við mælingar. Til dæmis skiptir staðsetning rafskautsins mjög miklu máli. Það þarf að vera staðsett 

yfir vöðvanum sem á að mæla. Ef staðsetningin fer út fyrir vöðvann er hætta á því að rafskautið mæli 

virkni frá öðrum aðliggjandi vöðvum sem kallast víxlboð (e. crosstalk) (Van Vugt og Van Dijk, 2001). 

Það getur þá valdið skekkju við mælingu á vöðvavirkni þess vöðva sem ætlunin er að mæla. Víxlboð 

aukast til dæmis eftir því sem meiri fituvefur (e. subcutaneous fat) er í líkama (Chowdhury o.fl., 2013). 

Einnig er mikilvægt að það sé sem minnst hreyfing á rafskautinu þar sem hreyfingin getur valdið 

truflun og þar af leiðandi haft áhrif á EMG merkið. 
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1.3 Hlaup 

Hlaup er vinsæl og hentug 

líkamsþjálfun og hafa rannsóknir 

sýnt að hlaup geta haft jákvæð 

áhrif á langlífi (Lee o.fl., 2017; 

O'Keefe, Schnohr og Lavie, 2013). 

Hlaup eru skilvirk og hagkvæm. 

Það kostar lítið sem ekkert að iðka 

hlaup ásamt því að hægt er að 

stunda hlaup nánast hvar sem er. 

Margir hlaupahópar eru virkir og 

fjölmargir sem iðka hlaup með 

þeim (Hambrick, Schmidt og 

Cintron, 2018). Hreyfingunni að 

hlaupa er skipt niður í ákveðna 

þætti til þess að skilja ferlið betur (Dugan og Bhat, 2005). Í fyrsta lagi er talað um hlaupahring. 

Hlaupahringur er þegar hæll á fæti lendir á undirstöðufleti og þangað til hæll sama fótar lendir aftur á 

undirstöðufletinum. Tveir fasar einkenna hlaupahringinn; annars vegar er það sveiflufasi og hins vegar 

stöðufasi (mynd 2). Sveiflufasi hefst þegar tá fer af undirstöðufleti og lýkur þegar hæll kemur niður á 

undirstöðuflöt. Stöðufasinn hefst þá þegar hæll kemur niður á undirstöðuflöt og lýkur þegar tá fer af 

undirstöðufleti (Novacheck, 1998). Við hlaup er stöðufasinn styttri en sveiflufasinn og er talað um að 

30% af hlaupahringnum sé stöðufasi en 70% sveiflufasi (Levangie og Norkin, 2005). Við göngu hins 

vegar er stöðufasinn lengri en sveiflufasinn. En þá er um 60% af hlaupahringnum stöðufasi og 40% 

sveiflufasi. Eftir því sem einstaklingur hleypur hraðar því minni tíma er fótur í gólfi, það er að segja því 

minni tíma er fótur í stöðufasa. Þar af leiðandi fer meiri tími í sveiflufasa. Vöðvavirkni hefur verið 

skoðuð við hlaup. Í hlaupahring er mið-þjóvöðvi (m. gluteus medius) virkur í upphafi stöðufasa og í 

enda sveiflufasa. Vöðvar framan í læri vinna í lengingu fyrstu 10% af stöðufasanum til þess að stjórna 

beygju í hné. Síðan minnkar virknin og lítil sem engin virkni er þangað til síðustu 20% af 

sveiflufasanum. Sýnt hefur verið fram á að mesta vöðvavirkni í hliðlægum víðfaðmavöðva (m. vastus 

lateralis) og miðlægum víðfaðmavöðva (m. vastus medialis) í hlaupahring mælist í stöðufasa, en það 

er þegar vöðvarnir mynda samdrátt til þess að styðja við hnéliðinn (Montgomery III, Pink og Perry, 

1994). Einnig hafa rannsóknir sýnt að mesta virkni mið-þjóvöðva í hlaupahringnum er í stöðufasa. Mið-

þjóvöðvi myndar þá stöðugleika í mjöðm. 

Rannsóknir hafa sýnt að þreyta hefur áhrif á frammistöðu í hlaupi (Mizrahi, Verbitsky, Isakov og 

Daily, 2000). Árið 2009 var gerð rannsókn sem skoðaði áhrif sértækrar vöðvaþreytu á vöðvavirkni í 

hlaupi (Kellis og Liassou, 2009). Sértæka vöðvaþreytan var annars vegar um ökkla og hins vegar um 

hné. Vöðvaþreyta um ökkla hefur þau áhrif að minnkuð kraftmyndun á sér stað í vöðvum ristarbeygju 

(e. dorsiflexion) og þar af leiðandi minnkar ristarbeygja. Vöðvaþreyta um hné hefur hins vegar þau 

áhrif að aukning verður á beygju um hné. Þetta gefur til kynna að vöðvaþreyta hafi áhrif á hreyfiferla 

sem getur hugsanlega leitt til meiðsla.  

Mynd 2: Sýnir hlaupahring og þá fasa sem einn hlaupahringur 
inniheldur, það er stöðufasa og sveiflufasa. 

 

 

 

Mynd 10: Sýnir hvernig vinstri fótleggur var vafinn með 
teyjubindi. Einnig má sjá hlaupabrettið sem notast var 
við. Birt með leyfi þátttakanda.Mynd 11: Sýnir hlaupahring 

og þá fasa sem einn hlaupahringur inniheldur, það er 
stöðufasa og sveiflufasa. 

 

 

 

Mynd 12: Sýnir hvernig vinstri fótleggur var vafinn með 

teyjubindi. Einnig má sjá hlaupabrettið sem notast var 

við. Birt með leyfi þátttakanda. 

 

Mynd 13: Sýnir staðsetningu vöðvarafrits á hliðlægum 
víðfaðmavöðva. Birt með leyfi réttarhafa 
(www.seniam.org).Mynd 14: Sýnir hvernig vinstri 
fótleggur var vafinn með teyjubindi. Einnig má sjá 
hlaupabrettið sem notast var við. Birt með leyfi 
þátttakanda.Mynd 15: Sýnir hlaupahring og þá fasa sem 

einn hlaupahringur inniheldur, það er stöðufasa og sveiflufasa. 

 

 

 

Mynd 16: Sýnir hvernig vinstri fótleggur var vafinn með 
teyjubindi. Einnig má sjá hlaupabrettið sem notast var 
við. Birt með leyfi þátttakanda.Mynd 17: Sýnir hlaupahring 

og þá fasa sem einn hlaupahringur inniheldur, það er 
stöðufasa og sveiflufasa. 
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Rannsóknir hafa sýnt að vöðvar ristarbeygju og iljarbeygju (e. plantar flexion) eru virkir 50-85% af 

hlaupahringnum, sem bendir til þess að miklar líkur eru á að þessir vöðvar þreytist við hlaup (Reber, 

Perry og Pink, 1993). Þreyta í þessum vöðvum getur valdið ójafnvægi í togi í kringum ökklann sem 

veldur breytingum á stöðu ökklaliðarins. Þessar breytingar geta aukið líkur á meiðslum við hlaup 

(Christina, White og Gilchrist, 2001) 

Lessi og félagar skoðuðu áhrif þreytu á vöðvavirkni við lendingu (Lessi, dos Santos, Batista, de 

Oliveira og Serrão, 2017). Aukin virkni er í mikla þjóvöðva (m. gluteus maximus) og lærtvíhöfða (m. 

bicep femoris) við lendingu. Aukning verður á beygju bols við þreytu. Þessi aukning í beygju bols 

veldur því að kraftvektor gagnkrafts frá jörðu (e. ground reaction force) færist framar, við það eykst 

kraftvægi um mjöðm og til þess halda jafnvægi við þessa aukningu þurfa réttivöðvar mjaðma að 

framkalla meiri kraft (Powers, 2010). Það gæti útskýrt aukna vöðvavirkni sem verður við lendingu. 

Aukin rafvirkni í vöðva við þreytu getur líka skýrst af því að þegar vöðvar þreytast útlægt þurfa þeir 

aukin boð frá miðtaugakerfinu til að framkalla sama kraftinn áfram, það er á meðan sá kraftur er minni 

en hámarkskraftur (e. submaximal) (Taylor og Gandevia, 2008). 

Oft er notast við mismunandi hraða þegar hlaupið er og með auknum hraða eykst 

ferningsmeðaltalsrótar (e. root mean square (RMS)) gildið (Rahnama, Lees og Reilly, 2006). Við 

aukinn hraða er vöðvi lengur virkur í gönguhringnum. Vöðvi virkjast einnig fyrr í gönguhringum eftir því 

sem hraðar er hlaupið. Hins vegar eftir því sem lengra líður á hlaup og þreyta er farin að segja til sín 

þá hækkar gildi RMS. Þessi hækkun er hugsanlega tengd því að við þreytu verður minni framköllun á 

vöðvakrafti við óbreytta rafvirkni. Þá þarf meiri virkjun frá taugakerfinu, hærra RMS, til að vega upp á 

móti minnkuðum vöðvakrafti. Þetta getur þó valdið því að það myndast vöðvaójafnvægi milli beygju- 

og réttivöðva hnés sem er talið vera áhættuþáttur fyrir meiðslum. 

1.4 Meiðsli 

Meiðsli eru stórt vandamál hjá þeim sem stunda hlaup, sérstaklega í neðri útlimum (van Gent o.fl., 

2007), og er tíðni meiðsla há (Kluitenberg o.fl., 2015). Tíðni meiðsla hefur verið rannsökuð hjá 

hlaupurum og er hún allt frá 7,7 upp í 17,8 meiðsli fyrir hverja 1000 klst á hlaupum hjá byrjendum (e. 

novice) og meðal hlaupara sem eru taldir vera vanir skemmtiskokkarar (e. recreational runners) 

(Videbæk o.fl., 2015). Hærri tíðni meiðsla var þó hjá byrjendum en hjá þeim sem voru lengra komnir. 

Langvarandi álagsmeiðsli svo sem hásinabólga (e. achilles tendinopathy), álagseinkenni frá iljarfelli (e. 

plantar fasciitis), álagseinkenni við hnéskel (e. patellofemoral pain syndrome) og beinhimnubólga (e. 

medial tibial stress syndrome) eru algeng meðal hlaupara og eru beinhimnubólga og álagseinkenni við 

hnéskel ein algengustu meiðslin (Lopes, Hespanhol, Yeung og Costa, 2012; Taunton o.fl., 2002). 

Endurhæfingarferlið getur tekið langan tíma hjá einstaklingum með þessi meiðsli (Nielsen, Rønnow, 

Rasmussen og Lind, 2014). Það fer eftir því hvernig meiðsli er um að ræða en byrjandi má reikna með 

að endurhæfingarferlið geti tekið að meðaltali 10 vikur.  

Rannsóknir hafa skoðað hvaða áhættuþættir eru fyrir meiðslum hjá hlaupurum (Saragiotto o.fl., 

2014). Almennt eru þeir þættir sem eru taldir tengjast hlaupameiðslum tengdir við persónuleg einkenni 

hlauparans ásamt framkvæmd æfingar eða hlaups. Persónuleg einkenni eru til dæmis þættir sem 

tengjast líffærafræði (e. anatomical) eða lífaflfræðilegum (e. biomechanical) þáttum. Þeir þættir sem 
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tengjast framkvæmd æfingar eru þjálfunarmagn, hversu langt einstaklingarnir hlaupa vikulega og 

reynsla af því að hlaupa. Fyrri meiðsli og það hversu mikið einstaklingur hleypur í viku eru talin hafa 

sterk tengsl sem áhættuþáttur fyrir meiðslum (van Gent o.fl., 2007). Einn þáttur sem er talinn vera 

áhættuþáttur fyrir meiðslum er þreyta (Rahnama o.fl., 2006). Það hefur verið sýnt fram á að þreyta 

hefur áhrif á stjórnun jafnvægis á hreyfingu (Howard, Cawley og Losse, 1998) sem er sú breyta sem er 

sterklega tengd við aukna áhættu á meiðslum (Caraffa, Cerulli, Projetti, Aisa og Rizzo, 1996). 

1.4.1 Álagseinkenni frá hnéskel (Patellofemoral pain syndrome) 

Álagseinkenni frá hnéskel er algeng orksök fyrir verk í hné og eru algengari hjá konum en körlum 

(Petersen o.fl., 2014). Einkennin lýsa sér sem verkur fyrir aftan hnéskel eða í kringum hnéskel 

sérstaklega þegar álag er sett á hné eins og til dæmis við hlaup (Crossley, van Middelkoop, Barton og 

Culvenor, 2019). Álagseinkenni frá hnéskel verða við núning hnéskeljar við lærlegg (Dixit, Difiori, 

Burton og Mines, 2007). Til þess að koma í veg fyrir álagseinkenni frá hné eða til að meðhöndla þau 

er mikilvægt að þekkja þá áhættuþætti sem geta orsakað einkennin. Einn stór áhættuþáttur er veikleiki 

í vöðvum framan á læri (Crossley o.fl., 2019). Rannsóknir hafa sýnt að röng færsla hnéskeljar (e. 

patella maltracking) getur haft töluverð áhrif á álagseinkenni frá hnéskel (Draper o.fl., 2009). Þeir 

vöðvar sem spila inn í þessa röngu færslu eru miðlægur víðfaðmavöðvi og hliðlægur víðfaðmavöðvi. 

Seinkun getur orðið á vöðvavirkni í miðlægum víðfaðmavöðva sem getur orsakað ranga færslu 

hnéskeljar. Rannsókn sem gerð var árið 2001 sýndi fram á að misræmi í vöðvavirkni hliðlægs 

víðfaðmavöðva og miðlægs víðfaðmavöðva er til staðar hjá einstaklingum með álagseinkenni frá hné 

(PFPS) (Cowan, Bennell, Hodges, Crossley og McConnell, 2001). Hliðlægur víðfaðmavöðvi virkjast 

fyrr en miðlægur víðfaðmavöðvi hjá einstaklingum sem eru með álagseinkenni frá hnéskel. Þetta 

misræmi var ekki til staðar hjá þeim einstaklingum sem ekki voru með álagseinkenni frá hnéskel. 

Mið-þjóvöðvi gegnir mikilvægu hlutverki í að viðhalda eðlilegu hreyfimynstri í mjöðm og neðri 

útlimum (Brindle, Mattacola og McCrory, 2003). Það hefur verið sýnt fram á tengsl milli skerðingar í 

mið-þjóvöðva og álagseinkenna frá hné. Willson og félagar (Willson, Kernozek, Arndt, Reznichek og 

Straker, 2011) mældu vöðvavirkni í mjaðmavöðvum hjá einstaklingum með og án álagseinkenna frá 

hné. Niðurstöður sýndu að mið-þjóvöðvi virkjast seinna við hlaup hjá þeim sem eru með álagseinkenni 

frá hné en hjá þeim sem ekki eru með þau einkenni. Einnig kom fram að vöðvavirknin í mið-þjóvöðva 

endist skemur hjá þeim einstaklingum sem voru með einkenni. Þessi styttri og seinkaða virkni í mið-

þjóvöðva getur orskað það að einstaklingar þrói með sér álagseinkenni frá hnéskel.  

1.5 Mjólkursýruþröskuldur 

Líkaminn þarf á orku að halda til þess að geta starfað eðlilega og framkvæmt þá vinnu og hreyfingar 

sem af honum er krafist (Gastin, 2001). Orkukerfi líkamans er skipt í tvo flokka, annars vegar loftháð 

og hins vegar loftfirrt. Síðan eru fleiri orkukerfi undir þessum flokkum. Við áreynslu kemur sá 

tímapunktur við álag þar sem orkumyndun hættir að vera eingöngu loftháð og verður að einhverju leyti 

loftfirrð og kallast það loftfirrðarþröskuldur (Svedahl og MacIntosh, 2003). Við og undir 

loftfirrðarþröskuldi er hraði á myndun mjólkursýru í blóði sá sami og hraðinn sem mjólkursýra fer úr 

blóði. En um leið og einstaklingur fer yfir loftfirrðarþröskuld hefst uppsöfnun úrgangsefna eins og 
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mjólkursýru. Við stigvaxandi æfingaálag kemur að ákveðnum tímapunkti þar sem verður hækkun á 

mjólkursýru í blóði. Þegar uppsöfnun mjólkursýru hefst kallast það mjólkursýruþröskuldur. Það er því í 

raun enginn munur á mjólkursýruþröskuldi og loftfirrðarþröskuldi. Mjólkursýra hefur leikið stórt hlutverk 

í kenningum um vöðvaþreytu og getur haft hamlandi áhrif á getu einstaklinga við æfingar (Hall, 

Rajasekaran, Thomsen og Peterson, 2016). Eftir því sem einstaklingar eru í betra líkamlegu formi, því 

seinna og því minna mælist uppsöfnun mjólkursýrunnar ef miðað er við sömu ákefð (Londeree, 1997). 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að auka skilning á því hvaða breytingar verða á vöðvavirkni þegar 

einstaklingar þreytast. Þeir vöðvar sem verða skoðaðir eru mið-þjóvöðvi, hliðlægur víðfaðmavöðvi og 

miðlægur víðfaðmavöðvi. Þessir vöðvar voru skoðaðir vegna þess að þeir hafa hugsanlega tengsl við 

álagseinkenni í hnéskel og því áhugavert að skilja betur virkni þeirra og áhrif þreytu á virkni þeirra. 

Með aukinni þekkingu á því hvaða breytingar verða á vöðvavirkni þegar einstaklingar þreytast fæst 

aukinn skilningur á því hvernig þreyta er talin vera áhættuþáttur og tengist þar af leiðandi aukinni 

áhættu á hlaupatengdum meiðslum. Með þá þekkingu er einnig hægt að vinna í forvörnum við 

algengum hlaupatengdum meiðslum (Kluitenberg o.fl., 2015). Aukin þekking á áhrifum þreytu við 

hlaup eykur skilning á lífaflfræði neðri útlima við hlaup. Sú þekking er mikilvæg þegar kemur að 

forvörnum og meðferð við meiðslum neðri útlima (Brown, Zifchock og Hillstrom, 2014). 

Rannsóknarspurningin er því hvort þreyta sem myndast meðan hlaupið er á hlaupabretti hafi einhver 

áhrif á vöðvavirkni í neðri útlimum hjá karlhlaupurum? Tilgátan er sú að þreyta hafi áhrif á vöðvavirkni 

og eftir því sem einstaklingar eru með minni hlaupareynslu því meiri verður breytingin.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið er íhlutunarrannsókn þar sem teknar voru tvær mælingalotur á hvern einstakling. 

Vöðvarafritsmæling var tekin í seinni mælingalotunni. Þá er verið að bera saman hvernig 

þátttakandinn er þegar hann byrjar að hlaupa og síðan í lokin, rétt áður en hann er búinn að hlaupa 

eins lengi og hann getur. Allir þátttakendurnir fá sams konar inngrip, það er þreyta sem framkölluð er 

rétt yfir mjólkursýruþröskuldi. Ekki er notast við samanburðarhóp. Hver og einn einstaklingur er því 

viðmið fyrir sjálfan sig. 

3.2 Þátttakendur 

Óskað var eftir þátttakendum í rannsóknina með því að senda út auglýsingu á hlaupahópa á 

höfuðborgarsvæðinu. Óskað var eftir karlmönnum á aldrinum 20-40 ára sem stunda hlaup sér til 

heilsubótar. Það gekk ekki eins vel og vonast var eftir að fá þátttakendur í rannsóknina því voru 

fengnir þrír reyndir hlauparar sem æfa hlaup með liði á höfuðborgarsvæðinu og hafa verið í 

landsliðsúrtökum. Þátttakendur voru 14 talsins, þar af voru 11 einstaklingar sem stunduðu hlaup hjá 

hlaupahópum og þrír einstaklingar sem hafa verið í landsliðsúrtökum. Þátttakendur þurftu að uppfylla 

ýmis skilyrði, til dæmis að stunda hlaup sér til heilsubótar, vera karl á aldrinum 20-40 ára, ekki hafa 

neinar fatlanir eða sjúkdóma sem gætu haft áhrif á hlaupin til dæmis hjarta- eða lungnasjúkdóma og 

einnig þurftu þátttakendur að vera vanir því að hlaupa á hlaupabretti. Þátttakendum var síðan skipt í 

reynsluflokka, afreksflokkur (n=3), reyndir hlauparar (n=7) og byrjendur (n=4). Í afreksflokknum voru 

einstaklingar sem hlaupa með afreksmennsku í huga. Í flokki reyndra hlaupara voru einstaklingar sem 

höfðu stundað hlaup í þrjú eða fleiri ár. Í flokki byrjenda voru einstaklingar sem höfðu stundað hlaup í 

1-2 ár. Niðurröðun í flokka fór fram eftir mælingarnar.  

3.3 Búnaður 

Notast var við þráðlausa EMG mæla frá Delsys til þess að mæla rafvirkni vöðva. Þátttakendur hlupu á 

Quasarmed hlaupabretti (mynd 3). Notast var við hjartarafrit, hjartsláttarmæli frá Polar og 

blóðþrýstingsmæli við framkvæmd rannsóknarinnar. Hjartastuðtæki var til staðar ef eitthvað skyldi 

koma upp á. Dell borðtölvur og hugbúnaður frá Delsys var notaður til þess að taka við 

vöðvarafritsmerkinu en flutt beint yfir í hugbúnað frá Qualisys. Þaðan var það síðan flutt yfir í Visual3D 

forrit og unnið úr því þar.  

3.4 Framkvæmd  

3.4.1 Vöðvar mældir með vöðvarafriti 

Þeir 11 vöðvar sem voru mældir voru vinstri mið-þjóvöðvi (m. gluteus medius), lærfellsspennir (m. 

tensor fascia lata), vinstri tvíhöfði læris (m. bicep femoris), vinstri hálfsinavöðvi (m. semitendinosus), 

vinstri beini lærvöðvi (m. rectus femoris), vinstri hliðlægur víðfaðmavöðvi (m. vastus lateralis), vinstri 

miðlægur víðfaðmavöðvi (m. vastus medialis), vinstri miðlægur kálfavöðvi (m. gastrocnemius 

medialis), vinstri hliðlægur kálfavöðvi (m. gastrocnemius lateralis), vinstri sólavöðvi (m. soleus) og 
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vinstri fremri sköflungsvöðvi (m. tibialis anterior). Af þeim 11 vöðvum sem voru mældir voru þrír notaðir 

í úrvinnslu í þessari ritgerð en það voru vinstri mið-þjóvöðvi, 

vinstri hliðlægur víðfaðmavöðvi og vinstri miðlægur 

víðfaðmavöðvi. 

Þátttakendur voru rakaðir þar sem líma átti 

vöðvarafritsmælana til þess að þeir myndu límast vel á húðina 

og til þess að tryggja góða leiðni rafboða. Ásamt því var húðin 

þrifin með spritti. Leiðnikrem var sett á mælana til þess að auka 

leiðni rafboða. Til þess að tryggja að vöðvarafritsmælarnir 

myndu haldast á var teygjubindi vafið yfir mælana og síðan var 

íþróttateip notað til að halda teygjubindinu (sjá mynd 3). Notast 

var við leiðbeiningar frá SENIAM (Surface ElectroMyoGraphy 

for the Non-Invasive Assessment of Muscles) 

(www.seniam.org) til þess að staðsetja vöðvarafritsmælana. 

Vöðvarafrit fyrir mið-þjóvöðva var staðsett mitt á milli 

mjaðmarbeinskambs (e. crista iliaca) og stærri mjaðmakúlu (e. 

greater trochanter) (mynd 4). Vöðvarafrit fyrir miðlægan 

víðfaðmavöðva var staðsett 80% á línu milli framhorns á 

mjaðmagrind (e. anterior superior iliac spine) og liðbils fyrir 

framan framhluta miðlægs liðbands (e. medial collateral ligament) (mynd 5). Vöðvarafrit fyrir hliðlægan 

víðfaðmavöðva var staðsett 2/3 hluta af línu á milli framhorns á mjaðmagrind og hliðlægt á hnéskel 

(mynd 6). 

Mynd 3: Sýnir hvernig vinstri 

fótleggur var vafinn með 

teygjubindi. Einnig má sjá 

hlaupabrettið sem notast 

var við. Birt með leyfi 

þátttakanda. 

Mynd 5: Sýnir staðsetningu 

vöðvarafrits á 

miðlægum 

víðfaðmavöðva. Birt 

með leyfi réttarhafa 

(www.seniam.org). 

Mynd 4: Sýnir staðsetningu 

vöðvarafrits á mið-

þjóvöðva. Birt með 

leyfi réttarhafa 

(www.seniam.org). 

Mynd 6: Sýnir staðsetningu 

vöðvarafrits á 

hliðlægum 

víðfaðmavöðva. Birt 

með leyfi réttarhafa 

(www.seniam.org). 
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3.4.2 Aðferðir 

Mælingar fóru fram í Rannsóknarstofu í hreyfivísindum við Háskóla Íslands í Stapa. Þátttakendur 

komu tvisvar inn til mælinga, eins og áður hefur komið fram, með um það bil viku millibili. Í fyrri 

heimsókninni byrjuðu þátttakendur á því að svara spurningalista um þjálfunarsögu, þjálfunarálag og 

meiðsli (viðauki I) ásamt því að skrifa undir upplýst samþykki. Þátttakendur hlupu í sínum eigin 

hlaupaskóm. Í þessari fyrri heimsókn var mjólkursýruþröskuldur mældur með því að notast við 

hlaupapróf á hlaupabretti (viðauki II) (Halldóra Brynjólfsdóttir, 2007). Blóðþrýstingur og púls var 

mældur fyrir og eftir hlaup ásamt því að fylgst var með púls á meðan á hlaupi stóð. Einnig var 

hjartarafrit skoðað fyrir hlaup til þess að sjá hvort allt væri eins og það á að vera. Í þessari rannsókn 

var notast við Borg áreynslu kvarða en það er kvarði þar sem einstaklingur metur eigin upplifun af 

álagi við þjálfun (viðauki III) (Borg, 1982). Kvarðinn er á bilinu 6-20 þar sem talan 6 samsvarar til 

hvíldar en talan 20 til hámarksáreynslu. Þegar þátttakandi mat álag í kringum 19-19,5 á Borg skala á 

hann að hætta að hlaupa og þar með lauk mælingu. Þátttakendur byrjuðu á því að hita upp í um það 

bil fimm mínútur á hraða að eigin vali sem átti að vera þægilegur upphitunarhraði. Því næst var 

ákveðinn upphafshraði á mjólkursýrumælingunni en sá hraði var aðeins meiri en upphitunarhraðinn. 

Þátttakendur hlupu síðan eins lengi og þeir treystu sér til. Hraðinn á hlaupabrettinu jókst á sjö mínútna 

fresti um 0,6 m/s. Hjartsláttur var mældur á 3,5 mín fresti. Að loknu hlaupi fékkst út 

mjólkursýruþröskuldur sem var notaður í seinni heimsókninni. Í seinni heimsókninni var byrjað á því að 

setja 11 vöðvarafritsmæla á einstaklingana. Því næst voru endurskinskúlur settar á einstaklinga en 

það var hluti af annarri meistara rannsókn (myndir 7 og 8). Einstaklingar hituðu síðan upp í 5 mín á 

þægilegum upphitunarhraða að eigin vali. Að því loknu var gert hámarksvöðvastyrkspróf fyrir neðri 

Mynd 8: Sýnir vöðvarafrit og endurskinskúlur á 

einstaklingi. Birt með leyfi þátttakanda. 

Mynd 7: Sýnir vöðvarafrit og endurskinskúlur á 

einstaklingi. Birt með leyfi þátttakanda. 
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líkama en þá er notast við hámarks viljastýrðan jafnlengdar (e. isometric) samdrátt og rafvirkni 

vöðvanna mæld. Stöður sem einstaklingar voru í við framkvæmd prófsins takmörkuðust af því að búið 

var að setja endurskinskúlur á einstaklingana og að því þurfti að huga við framkvæmd prófsins. Þau 

hámarksvöðvastyrkspróf sem voru gerð voru mjaðmafráfærsla (e. hip abduction) og mjaðmafráfærsla 

ásamt mjaðmaréttu (e. hip extension) í standandi stöðu, hnérétta og hnébeygja í sitjandi stöðu, 

ökklabeygja (e. dorsiflexion) í sitjandi stöðu og ökklarétta (e. plantarflexion) í sitjandi stöðu með annars 

vegar beint hné og hins vegar bogið hné. Næst hófust mælingar á áhrif þreytu á vöðvavirkni. 

Þátttakendur hlupu þá á hraða sem var 0,2 m/s yfir mjólkursýruþröskuldi þeirra sem fenginn var úr fyrri 

heimsókn. Þeir hlupu síðan eins lengi og þeir treystu sér til. Hraðinn var mismunandi á milli 

einstaklinga enda mismunandi mjólkursýruþröskuldur hjá hverjum og einum. Stefnan var sett á að ná 

að minnsta kosti 19 á Borg áreynslu kvarðanum. Að loknu hlaupi var síðan aftur mæld vöðvarafvirkni 

við hámarks jafnlengdar vöðvasamdrátt.   

3.4.3 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var notast við þrjár 30 s upptökur hjá hverjum og einum einstakling. Eina í upphafi 

hlaupsins (óþreyttur) sem samsvarar því að hlaupararnir voru 6-13 á Borg kvarðanum, eina um miðbik 

hlaups (miðlungs þreyttur) þar sem hlauparar voru 14-17 á Borg kvarðanum og eina alveg í lok hlaups 

(þreyttur) eða þegar hlaupararnir voru 18-20 á Borg kvarðanum. Einnig var notast við 

hámarksvöðvastyrksmælingarnar. Úrvinnsla gagna fór fram í hugbúnaði frá Qualisys, Visual3D 

forritinu frá C-motion, Excel töflureikni og SAS tölfræðiforriti. Til þess að reikna tengsl vöðvavirkninnar 

við reynsluflokkana og mismunandi stig þreytu þá voru fjölþátta blandaðar aðhvarfsgreiningar (e. 

mixed model ANOVA) notaðar. Tukey eftir á próf var notað við frekari úrvinnslu þegar við átti. Notast 

var við vöðvarafritsmælingar þegar hæll snertir gólf í hlaupi. Niðurstöður á vöðvavirkni úr hlaupi sýna 

vöðvavirkni sem prósentu af hámarksvöðvastyrk sem mældur var í fyrri hámarksstyrksprófunum. 

Niðurstöður á vöðvarafvirkni í hámarksvöðvastyrk eru gefin í míkróVoltum (μV). Merkið sem kom úr 

vöðvarafritinu var síðan síað með 30 Hz – 500 Hz bandhleypisíu (e. band-pass filtering). Síðan var 

RMS umreikningur notaður með hlaupandi 150 ms glugga. Endurskinskúlur á vinstri hæl og og vinstri 

litlu tá voru notaðar til þess að nema það þegar hæll kom niður á undirstöðuflöt og þegar tá fór af 

undirstöðufleti. Þetta var notað til þess að mæla það hvenær einstaklingur var í stöðufasa annarsvegar 

og sveiflufasa hins vegar. Niðurstöður úr hlaupahringnum, sveiflufasa og stöðufasa eru gefnar í 

sekúndum. 

3.4.4 Siðfræði 

Þátttakendur voru vel upplýstir um hvað rannsóknin snérist svo einstaklingurinn gat sjálfur ákveðið 

hvort áhugi væri fyrir hendi að taka þátt eða ekki. En það er einmitt mikilvægt við rannsóknir að 

þátttakendur viti hvað þeir eru að fara út í (Stefánsdóttir, 2013). Þá er mikilvægt að rannsóknin skaði 

ekki þátttakandann. Upplýst samþykki var fengið undirritað og útskýrt fyrir þátttakendum að farið yrði 

með allar persónulegar upplýsingar sem trúnaðarmál, þær væru órekjanlegar og yrði eytt um leið og 

unnið hefði verið úr öllum gögnum. Þátttakanda var frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni ef hann 

vildi. Ekki þurfti að gefa upp ástæðu og var það án eftirmála. Þátttakendur voru tryggðir á meðan 
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rannsókn stóð. Sótt var um leyfi til Vísindasiðanefndar fyrir þessari rannsókn. Númer leyfis hjá 

Vísindasiðanefnd er VSN-18-172. 
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4 Niðurstöður 

Það mældust marktæk víxlhrif á milli þreytu og reynsluflokka á virknina í mið-þjóvöðva (p<0,0001), þ.e. 

þreyta hafði mismunandi áhrif á vöðvavirkni hjá mismunandi reynsluhópum (mynd 10). Fyrir þreytu var 

vöðvavirkni í mið-þjóvöðva þegar hæll snertir undirflöt lægri eftir því sem hlauparar voru reyndari en þó 

var ekki um marktækan mun að ræða. Hjá reynsluflokkunum „Afreksmennska“ og „Byrjendur“ jókst 

vöðvavirkni milli „Óþreyttur“ og „Þreyttur“. Breytingin var ekki marktæk hjá „Byrjendum“. Hins vegar 

minnkaði vöðvavirkni marktækt hjá þeim sem voru í reynsluflokknum „Reyndir“ þegar „Þreyttur“ var 

borið saman við „Óþreyttur“. Það mældust marktæk víxlhrif á milli þreytu og reynsluflokka í hliðlægum 

víðfaðmavöðva (p<0,0001), þ.e. þreyta hafði mismunandi áhrif á vöðvavirkni hjá mismunandi 

reynsluhópum (mynd 11). Vöðvavirkni í hliðlægum víðfaðmavöðva jókst hjá reynsluflokkunum 

„Afreksmennska“ og „Reyndir“ þegar „Óþreyttur“ var borið saman við „Þreyttur“. Ekki var þó marktækur 

munur hjá „Reyndir“. Hins vegar minnkaði vöðvavirkni í hliðlægum víðfaðmavöðva hjá reynsluflokknum 

„Byrjendur“ frá ástandinu „Óþreyttur“ yfir í ástandið „Þreyttur“. Það mældust marktæk víxlhrif á milli 

þreytu og reynsluflokkum á virknina í miðlægum víðfaðmavöðva (p<0,0001), þ.e. þreyta hafði 

mismunandi áhrif á vöðvavirkni hjá mismunandi reynsluhópum (mynd 12). Vöðvavirkni í miðlægum 

víðfaðmavöðva jókst hjá öllum reynsluflokkum þegar „Þreyttur“ var borinn saman við „Óþreyttur“. Í 

flokknum „Afreksmennska“ jókst virknin á milli „Óþreyttur“ og „Miðlungs þreyttur“ en minnkaði síðan á 

milli „Miðlungs þreyttur“ og „Þreyttur“. Í flokknum „Reyndir“ jókst virknin á milli „Óþreyttur“ og „Miðlungs 

þreyttur“ og jókst svo enn frekar á milli „Miðlungs þreyttur“ og „Þreyttur“. Í flokknum „Byrjendur“ 

minnkaði hins vegar virknin milli „Óþreyttur“ og „Miðlungs þreyttur“ en jókst síðan á milli „Miðlungs 

þreyttur“ og „Þreyttur“. Mesta breytingin á virkni var í flokknum „Afreksmennska“ á milli „Óþreyttur“ og 

„Miðlungs þreyttur“. Þegar vöðvavirkni við jafnlengdarsamdrátt var skoðuð hjá mið-þjóvöðva, 

hliðlægum víðfaðmavöðva og miðlægum víðfaðmavöðva kom í ljós að vöðvavirknin í vöðvunum var 

marktækt minni eftir þreytu en fyrir þreytu (p=0,0129) (mynd 13). Þegar skoðuð voru víxlhrif á milli 

þreytu og reynsluflokka voru þau ekki marktæk og heldur ekki á milli vöðva og reynsluhópa.  

Þegar hlaupahringurinn var skoðaður voru marktæk víxlhrif á milli reynsluflokka og þreytu (p<0,0001), 

það er þreytan hafði mismunandi áhrif hjá reynsluflokkunum (mynd 14). Tíminn sem það tók 

einstakling að fara einn hlaupahring jókst hjá öllum reynsluflokkum þegar þreytt ástand var borið 

saman við óþreytt ástand. Þreytan hafði þau áhrif að eftir því sem leið á hlaupið, því lengri tíma tók 

hver hlaupahringur hjá reynsluflokkunum „Afreksmennska“ og „Reyndir“. Hins vegar minnkaði tíminn 

hjá byrjendaflokknum frá „Óþreyttur“ yfir í „Miðlungs þreyttur“, en jókst svo aftur undir lokin („Þreyttur“). 

Í stöðufasanum voru marktæk víxlhrif á milli reynsluflokka og þreytu (p<0,0001) (mynd 15). Stöðufasi 

jókst á milli „Óþreyttur“ og „Þreyttur“ hjá öllum reynsluflokkum. Mesta breytingin var hjá flokknum 

„Afreksmennska“ á milli „Óþreyttur“ og „Miðlungs þreyttur“. Í sveiflufasanum mældust marktæk víxlhrif 

á milli reynsluflokka og þreytu (p<0,0001) (mynd 16). Hjá öllum reynsluflokkum lengdist sveiflufasinn 

frá því sem hann var í ástandinu „Óþreyttur“ yfir í ástandið „Þreyttur“. Mesta breytingin var hjá 

flokknum „Reyndir“. Dæmi um vöðvavirkni mið-þjóvöðva, hliðlægs víðfaðmavöðva og miðlægs 

víðfaðmavöðva í einum hlaupahring má sjá á mynd 9. Skoðuð var vöðvavirkni þegar hæll kemur í 
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snertingu við undirflöt. Tafla 1 sýnir lýsandi upplýsingar um þátttakendur í rannsókninni, það er aldur, 

hæð og þyngd. Í töflu 2 má sjá meðaltalshraða sem reynsluhópar voru að hlaupa á í seinni mælingu.  

 

 

 

  

  

 

Tafla 1: Almennar upplýsingar um þátttakendur 

n = 14 Meðaltal Staðalfrávik Lággildi Hágildi 

Aldur 33,6 4,8 23 40 

Hæð (cm) 180 5,1 173 189 

Þyngd (kg) 76,5 10,2 57 92 

 

Mynd 9: Vöðvavirkni mið-þjóvöðva (A), hliðlægs víðfaðmavöðva (B) og miðlægs 

víðfaðmavöðva (C) í einum hlaupahring. Bleika línan sýnir þegar litla tá 

vinstri fótar fer af undirstöðufleti en bláa línan sýnir þegar vinstri hæll 

kemst í snertingu við undirstöðuflöt. Y-ás sýnir vöðvavirkni (RMS) á 

meðan X-ás sýnir sekúndur. 

A 

B 

C 
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Tafla 2: Sýnir hraðann hjá reynsluhópunum í seinni mælingu. Meðaltal og staðalfrávik sýnd. 

Reynsluflokkur m/s Staðalfrávik 

Afreksmennska (n=3) 5,3 0,3 

Reyndir (n=7) 4,1 0,3 

Byrjendur (n=4) 4,1 0,2 

 

 

 

Mynd 10: Vöðvavirkni í mið-þjóvöðva eftir reynsluflokkum og þreytu. Meðaltals vöðvavirkni 

ásamt 95% öryggisbili. Það er ekki marktækur munur á þeim súlum sem hafa 

sama bókstaf innan sama reynsluflokks. 

a b b c d d e f ef 
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Mynd 11: Vöðvavirkni í hliðlægum víðfaðmavöðva eftir reynsluflokkum og þreytu. 

Meðaltals vöðvavirkni ásamt 95% öryggisbili. Það er ekki marktækur munur á 

þeim súlum sem hafa sama bókstaf innan sama reynsluflokks. 

Mynd 12: Vöðvavirkni í miðlægum víðfaðmavöðva eftir reynsluflokkum og reynslu. 

Meðaltals vöðvavirkni ásamt 95% öryggisbili. Það er ekki marktækur munur 

á þeim súlum sem hafa sama bókstaf innan sama reynsluflokks. 

a b b c c c d e e 

a b c d d e f g f 
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Mynd 13: Vöðvavirkni við hámarks jafnlengdar vöðvasamdrátt eftir vöðvum og þreytu. 

Meðaltals vöðvavirkni í míkróvoltum ásamt 95% öryggisbili. 

Mynd 14: Tími sem fer í hvern hlaupahring eftir reynsluflokkum og þreytu. Meðaltals 

tími í sekúndum ásamt 95% öryggisbili. Það er ekki marktækur munur á þeim 

súlum sem hafa sama bókstaf innan sama reynsluflokks. 

a b b c d e fg f g 
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Mynd 15: Tími sem varið er í stöðufasa eftir reynsluflokkum og þreytu. Meðaltals tími í 

sekúndum ásamt 95% öryggisbili. Það er ekki marktækur munur á þeim súlum 

sem hafa sama bókstaf innan sama reynsluflokks. 

Mynd 16: Tími sem varið er í sveiflufasa eftir reynsluflokkum og þreytu. Meðaltals tími í 

sekúndum ásamt 95% öryggisbili. Það er ekki marktækur munur á þeim súlum 

sem hafa sama bókstaf innan sama reynsluflokks. 

a b b c cd d e e e 

a a b c d e fg f g 
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5 Umræða 

5.1 Helstu niðurstöður 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna marktæk víxlhrif á milli þreytu og reynsluflokkanna á virknina hjá 

öllum þremur vöðvunum sem skoðaðir voru, þ.e. mið-þjóvöðvi, miðlægur víðfaðmavöðvi og hliðlægur 

víðfaðmavöðvi. Það sýnir að þreyta hefur mismunandi áhrif á mismunandi reynda hlaupara í þeirri 

tegund af þreytu sem framkölluð var í rannsókninni. Það var marktæk aukning á virkni í mið-þjóvöðva 

hjá reynsluflokknum „Afreksmennska“ úr óþreyttu ástandi yfir í þreytt ástand. Aukningin verður þá 

vegna þess að það þarf fleiri boðspennur til þess að viðhalda sama krafti þegar þreytan er farin að 

segja til sín. Það var engin hraðabreyting í hlaupinu því þurftu einstaklingarnir að viðhalda sama krafti 

til þess að ná að halda í við hraðann á hlaupabrettinu. Hins vegar var marktæk minnkun á virkni hjá 

reynsluflokknum „Reyndir“ úr óþreyttu ástandi yfir í þreytt ástand. Erfitt getur verið að útskýra hvers 

vegna þessi minnkun verður og mögulega tengist það reynslunni en þetta bendir til þess að „Reyndir“ 

breyti sínum hlaupastíl þannig að þeir fara að hlífa mið-þjóvöðvanum þegar þeir fara að þreytast. Í 

hliðlægum víðfaðmavöðva jókst virkni marktækt hjá reynsluflokknum „Afreksmennska“ úr óþreyttu 

ástandi yfir í þreytt ástand. Hins vegar var marktæk minnkun á virkni hjá reynsluflokknum „Byrjendur“ 

úr óþreyttu ástandi yfir þreytt ástand. Ástæðan virðist vera sú að þeir eru með mikla virkni í byrjun en 

fara síðan að hlífa vöðvanum þegar þeir þreytast. Vöðvavirkni í miðlægum víðfaðmavöðva jókst 

marktækt hjá reynsluflokkunum „Afreksmennska“ og „Reyndir“ úr óþreyttu ástandi yfir í þreytt ástand. 

Við hámarks jafnlengdar samdrátt var marktækur munur fyrir og eftir þreytu, það var marktækt minni 

vöðvavirkni í öllum þremur vöðvunum. Þetta gefur til kynna miðlæga þreytu hjá þátttakendunum við að 

framkalla hámarks vöðvasamdrátt. Við skoðun á hlaupahringnum jókst tíminn marktækt sem það tók 

að fara einn hlaupahring hjá reynsluflokkunum „Afreksmennska“ og „Reyndir“ úr óþreyttu ástandi í 

þreytt ástand. Einnig jókst tíminn marktækt hjá reynsluflokkunum „Afreksmennska“ og „Reyndir“ í 

stöðufasa og sveiflufasa úr óþreyttu ástandi yfir í þreytt ástand. 

5.2 Áhrif þreytu á vöðvavirkni 

Aukning í vöðvavirkni í hlaupi við þreytu gefur til kynna að það verði aukning á boðspennum í 

vöðvanum og að fleiri hreyfieiningar virkjast (Adam og De Luca, 2005). Það getur verið vegna þess að 

vöðvi sé að vinna upp minnkaða getu annarra vöðva við vinnu eða þá að vöðvinn sjálfur þurfi meiri 

örvun til þess að viðhalda sömu vinnu sem væri þá merki um útlæga þreytu. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að við hámarks jafnlengdar vöðvasamdrátt lækkar merki frá vöðvarafriti við þreytu (Stephens 

og Taylor, 1972) en við álag sem er undir hámarkskrafti (e. submaximal) hækkar merki frá vöðvarafriti 

við þreytu (Tesch, Dudley, Duvoisin, Hather og Harris, 1990). Þetta er líkt því sem gerðist í þessari 

rannsókn þar sem vöðvavirknin lækkaði marktækt við hámarks jafnlengdar vöðvasamdrátt, sem er 

merki um miðlæga þreytu, en hækkaði í flestum tilvikum við álag undir hámarki, það er við hlaup. Erfitt 

er að útskýra hvers vegna marktæk minnkun var á virkni hjá reynsluhópnum „Reyndir“ í mið-þjóvöðva 

og hjá reynsluhópnum „Byrjendur“ í hliðlægum víðfaðmavöðva. Vera má að við tilkomu þreytu þá fari 

þeir að hlífa þeim vöðvum og þar af leiðandi minnki virknin en aukist öðrum í vöðvum á móti. Einnig er 

mögulegt að í upphafi hlaups hafi virknin hjá þessum reynsluhópum í þessum vöðvum verið óvenju 
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mikil, þ.e. að hlaupastíllinn hafi ekki verið nógu góður hjá þeim. Þetta virðist t.d. eiga sér stað hjá 

hópnum „Byrjendur“ fyrir hliðlægan víðfaðmavöðva. 

Eins og áður hefur komið fram eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á vöðvarafritsmerkið, bæði innri og 

ytri þættir. Vöðvavirkni í mið-þjóvöðva í reynsluflokknum „Reyndir“ og vöðvavirkni í hliðlægum 

víðfaðmavöðva hjá reynsluflokknum „Byrjendur“ lækkaði þegar þreytt ástand var borið saman við 

óþreytt ástand. Það hefur verið sýnt fram á að vöðvarafrit geti hækkað, staðið í stað eða minnkað 

(Dimitrova og Dimitrov, 2003). Hins vegar er algengara að sjá að það verði aukning á vöðvavirkni með 

tilkomu þreytu þegar álag viðkomandi vöðva er undir hámarks krafti hans (Kallenberg og Hermens, 

2008; Kellis og Liassou, 2009).  

Aukning í vöðvavirkni í miðlægum víðfaðmavöðva við þreytu þegar hæll kemst í snertingu við 

undirflöt er í samræmi við rannsókn sem gerð var árið 2009 þar sem hækkun var á vöðvavirkni í 

miðlægum víðfaðmavöðva við sértæka þreytu í ökkla annars vegar og í hné hins vegar (Kellis og 

Liassou, 2009). Aukningin í vöðvavirkni getur gefið til kynna að með þreytunni verði meira álag 

(e.effort) á vöðva við að stjórna hnéliðnum þegar hæll snertir undirflöt. Það hefur verið sýnt fram á að 

vöðvavirkni hækki með þreytu (Smith o.fl., 2016). Sýnt var fram á að vöðvavirkni hækkaði við 

jafnlengdar samdrátt í miðlægum víðfaðmavöðva. Þar er bent á að þessi hækkun tengist breytingum á 

lífeðlisfræðilegum eiginleikum vöðvans, meðal annars lækkun á sýrustigi innan vöðvans. 

Aukin vöðvavirkni var í hliðlægum víðfaðmavöðva hjá reynsluflokkunum „Afreksmennska“ og 

„Reyndir“, og er það í samræmi við rannsókn sem gerð var árið 1998, þar sem vöðvavirkni í hliðlægum 

víðfaðmavöðva jókst við þreytu (Hanon, Thepaut-Mathieu, Hausswirth og Le Chevalier, 1998). Þar var 

því haldið fram að við þreytu, virkjist fleiri hreyfieiningar til þess að ná að viðhalda þeim krafti sem þarf. 

Þar af leiðandi eykst rafvirknin í viðkomandi vöðva.  

Áhrif þreytu á hámarks jafnlengdar vöðvasamdrátt sýndi fram á að vöðvavirkni minnkaði, eftir 

íhlutun þreytu, hjá öllum þremur vöðvunum sem gefur til kynna miðlæga þreytu við framkvæmd 

þessarar gerðar af vöðvasamdrætti. Mesti munurinn var hjá hliðlægum víðfaðmavöðva en minnstur var 

munurinn hjá miðlægum víðfaðmavöðva. Þó voru ekki marktæk víxlhrif á milli vöðva og reynsluhópa. 

Þessi minnkun á vöðvavirkni við hámarks vöðvasamdrátt er í samræmi við rannsókn frá árinu 2009 

þar sem vöðvastyrkur í réttuvöðvum hnés var skoðaður í óþreyttu og þreyttu ástandi (Millet, Divert, 

Banizette og Morin, 2010). Þar sást að marktækur munur var á hámarks vöðvasamdrætti þegar 

óþreyttur vöðvi var borinn saman við þreyttan vöðva. 

Miðlægur víðfaðmavöðvi og hliðlægur víðfaðmavöðvi hafa verið tengdir við álagseinkenni frá 

hnéskel. Æskilegt hlutfall á vöðvavirkni á milli þessara vöðva er 1:1 (Irish, Millward, Wride, Haas og 

Shum, 2010). Ef óeðlilegt hlutfall er í þessum vöðvum getur það leitt af sér álagseinkenni frá hnéskel. 

Það sem gerist er að mismunandi togálag verður á hnéskelina sem veldur því að færsla hnéskeljar 

verður röng. Við það getur myndast bólga og verkir sem síðan geta leitt til álagseinkenna frá hnéskel. Í 

þessu samhengi má velta fyrir sér mikilli virkni hjá „Byrjendum“ í óþreyttu ástandi hjá hliðlægum 

víðfaðmavöðva en ekki eins áberandi hjá þeim miðlæga. Það er þá vísbending um ójafnt tog á 

hnéskelina í upphafi hlaups. Í rannsókn frá árinu 2013 var sýnt fram á tengsl milli vöðvavirkni í mið-

þjóvöðva og álagseinkenna frá hnéskel (Barton, Lack, Malliaras og Morrissey, 2013). Þar kemur fram 

að vöðvavirkni í mið-þjóvöðva er styttri og vöðvinn virkjast seinna hjá þeim einstaklingum sem eru með 
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álagseinkenni frá hnéskel. Í þessari rannsókn var ekki skoðað hvenær vöðvi virkjast heldur vöðvavirkni 

á ákveðnum tímapunkti, það er þegar hæll komst í snertingu við undirflöt. Það væri þó forvitnilegt að 

skoða hvenær vöðvi virkjast og hversu lengi hann er virkur. Sýnt hefur verið fram á að minnkaður 

styrkur við mjaðmafráfærslu (e. hip abduction) er hjá einstaklingum með álagseinkenni frá hné (Prins 

og Van der Wurff, 2009). „Reyndir“ minnka virkni í mið-þjóvöðva og hlífa honum þegar þeir þreytast. 

Með því eru þeir hugsanlega að auka líkur á álagseinkennum frá hnéskel. Þreyta hefur einnig þau 

áhrif að vöðvastyrkur minnkar (Enoka og Duchateau, 2008).  

5.3 Áhrif þreytu á hlaupahring 

Tíminn sem það tók einstakling að fara einn hlaupahring jókst hjá öllum reynsluflokkum þegar þreytt 

ástand hjá hlaupurunum er borið saman við óþreytt ástand. Þreytan hafði þau áhrif, eftir því sem leið á 

hlaupið, að hver hlaupahringur tók lengri tíma hjá reynsluflokkunum „Afreksmennska“ og „Reyndir“. 

Hins vegar minnkaði tíminn hjá byrjendaflokknum á milli „Óþreyttur“ og „Miðlungs þreyttur“, en jókst 

svo aftur undir lokin („Þreyttur“). 

Stöðufasi jókst á milli „Óþreyttur“ og „Þreyttur“ hjá öllum reynsluflokkum en þó ekki marktækt hjá 

„Byrjendum“. Mest var aukningin hjá „Afreksmönnum“. Það er í samræmi við aðrar rannsóknir sem 

sýndu að stöðufasi jókst við þreytu þegar hlaupið var á stöðugum hraða (Girard, Millet, Slawinski, 

Racinais og Micallef, 2013; Rabita, Slawinski, Girard, Bignet og Hausswirth, 2011). Rabita og félagar 

(2011) fengu þátttakendur til þess að hlaupa á hraða sem var nálægt hámarkssúrefnisupptöku. 

Þátttakendur hlupu á innanhúss hlaupabraut. Eins og áður kom fram þá jókst stöðufasi með tilkomu 

þreytu. Það hafði þau áhrif að orkunotkun í hlaupi á þessum hraða jókst hjá einstaklingum. 

Hjá öllum reynsluflokkum lengdist sveiflufasinn milli „Óþreyttur“ og „Þreyttur“ en þó ekki marktækt 

hjá „Byrjendum“. Þessi lenging í sveiflufasanum er í samræmi við rannsókn sem gerð var árið 2014 

þar sem hlauparar sem stunduðu hlaup með afreksmennsku í huga hlupu á hlaupabretti á stöðugum 

hraða (Hanley og Mohan, 2014). Þar áttu hlauparar að hlaupa 10 km á hlaupabretti. Í þeirri rannsókn 

sást að sveiflufasinn jókst eftir því sem leið á hlaupið. Það er hugsanlegt að einstaklingar bregðist 

þannig við að með aukinni þreytu lengi þeir skrefin til þess að halda í við þann stöðuga hraða sem er á 

hlaupabrettinu. Með því að lengja skrefin eru þeir um leið að lengja tímann sem þeir eru í sveiflufasa. 

Í þessari rannsókn þá var vöðvavirkni skoðuð þegar hæll komst í snertingu við undirflöt en aðrar 

rannsóknir hafa skoðað vöðvavirkni á öðrum stöðum í hlaupahringnum. Samkvæmt rannsókn sem 

gerð var árið 2007 þá er vöðvavirkni meiri í stöðufasa heldur en í sveiflufasa (Neptune, Sasaki og 

Kautz, 2008). Hins vegar minnkaði mismunurinn á vöðvavirkni milli sveiflufasa og stöðufasa eftir því 

sem einstaklingarnir fóru hraðar á hlaupabrettinu. Við hægan hraða var vöðvavirknin 200% meiri í 

stöðufasanum heldur en í sveiflufasanum. Hins vegar þegar hraðinn var aukinn um 1,6 m/s þá var 

mismunurinn orðinn 150%. Það má því leiða líkur að því að eitt af eftirfarandi eigi sér stað en það er 

að það verði aukin vöðvavirkni í sveiflufasanum við aukinn hraða, að það verði minni vöðvavirkni í 

stöðufasanum eða að hvort tveggja eigi sér stað. 



  

23 

5.4 Kostir og takmarkanir rannsóknar 

Kostir rannsóknarinnar eru að margir vöðvar voru mældir með vöðvarafriti þó að einungis þrír vöðvar 

hafi verið notaðir í tölfræðilega úrvinnslu í þessari ritgerð. Það er því hægt að skoða tölfræðilega 

úrvinnslu á fleiri vöðvum þar sem gögnin eru til staðar. Bæði var skoðuð vöðvavirkni á hreyfingu (e. 

dynamic) og svo hámarks jafnlengdar vöðvasamdráttur og áhrif þreytu metin í báðum tilvikum.  

Það voru nokkrar takmarkanir á þessari rannsókn. Fyrir það fyrsta má nefna nákvæmni 

rannsakanda við að staðsetja vöðva og setja vöðvarafrit á. Eins og áður hefur komið fram fylgdi 

rannsakandi leiðbeiningum SENIAM (www.seniam.org) við staðsetningu á vöðvarafritsmælum. Hins 

vegar eru einstaklingarnir mismunandi eins og þeir eru margir og oft getur verið erfitt að staðsetja 

vöðva nákvæmlega. Því getur verið að vöðvarafrit hafi ekki verið nákvæmlega staðsett yfir vöðvanum 

sem á að mæla og þar af leiðandi gæti suð frá aðliggjandi vöðvum mælst ásamt rafboðum frá þeim 

vöðva sem ætlað var að mæla. Einnig má nefna að það er spurning hvort vöðvarafritsmælar hafi 

haldist á sama stað allan tímann í gegnum hlaupið. Einstaklingar svitna og þá fara mælarnir að 

hreyfast til þrátt fyrir að teygjubindi hafi verið vafið yfir vöðvarafritsmælana. Að auki getur svitinn leitt til 

þess að leiðni rafboða verði betri og því er spurning hvort það sé munur á vöðvarafriti eftir að 

einstaklingarnir byrjuðu að svitna. Einhverjum einstaklingum fannst það há sér að vera með 

teygjubindi vafið yfir mælunum og fannst það þétta mikið að lærum og kálfum. Eins og áður hefur 

komið fram þá takmörkuðust stöður sem einstaklingarnir voru í við hámarks jafnlengdarvöðvasamdrátt 

við það að búið var að setja endurskinskúlur á einstaklinga. Því voru stöðurnar ekki alveg eins og best 

verður á kosið. Einnig er spurning hvort um raunverulegan hámarksvöðvasamdrátt er að ræða þar 

sem mismunandi er hvernig hver og einn einstaklingur nær að virkja ákveðna vöðva. Eins og sjá má á 

vöðvarafriti í hlaupi þá var vöðvavirknin í einhverjum tilfellum komin í og við 200% af vöðvavirkni í 

hámarks jafnlengdar vöðvasamdrætti. Því má áætla að einstaklingarnir hafi ekki náð 

hámarkssamdrætti þegar þær mælingar voru teknar. Í þessari rannsókn var vöðvavirkni skoðuð í 

hlaupi þegar hæll kemst í snertingu við undirflöt. Hver og einn einstaklingur er með mismunandi 

hlaupastíl og því getur verið að hæll komist í snertingu við undirstöðuflöt á mismunandi tímum í 

hlaupahringnum. Til dæmis getur einstaklingur lent fyrst á hælnum og svo getur annar einstaklingur 

lent á tábergi.  

5.5 Gildi niðurstaðna fyrir sjúkraþjálfara 

Gildi niðurstaðna fyrir sjúkraþjálfara eru margvísleg. Mikilvægt er fyrir sjúkraþjálfara að þekkja helstu 

meiðsli sem tengjast hlaupum. Álagseinkenni frá hnéskel er með algengari álagsmeiðslum hjá 

hlaupurum. Sjúkraþjálfarar geta notað niðurstöður rannsóknarinnar til þess að vinna með í forvörnum 

gegn álagsmeiðslum sem tengjast hlaupum og jafnvel öðrum hlaupatengdum íþróttum. Þessar 

forvarnir gætu til dæmis verið í formi styrkjandi og liðkandi æfinga. Niðurstöðurnar sýna þær breytingar 

sem verða við þreytu og því geta sjúkraþjálfarar unnið markvisst að því að koma í veg fyrir að þessar 

breytingar á vöðvavirkni leiði til álagsmeiðsla. Einnig geta sjúkraþjálfarar notfært niðurstöðurnar í ýmis 

konar fræðsluefni, bæði til þeirra sem stefna að afreksmennsku og til þeirra sem eru að taka sín fyrstu 

skref í hlaupum. 
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5.6 Hugmyndir að frekari rannsóknum 

Í sambandi við frekari rannsóknir væri hægt að skoða aðra vöðva en gert var í þessari rannsókn. 

Aðeins voru skoðaðir vöðvar í vinstri fótlegg og mjöðm, það mætti því skoða vöðva í hægri fótlegg og 

mjöðm og bera saman vöðvavirkni á milli hægri og vinstri. Einnig væri hægt að kanna áhrif þreytu á 

vöðvavirkni með tilliti til annarra meiðsla, hvort sem um væri að ræða álagsmeiðsli eða ekki. Í þessari 

rannsókn var vöðvavirkni skoðuð þegar hæll komst í snertingu við undirflöt. Möguleiki er á að skoða 

vöðvavirkni annarsstaðar í hlaupahringnum, til dæmis í sveiflufasanum eða þegar tá fer af 

undirstöðufleti. Það væri einnig hægt að skoða tímasetningu á vöðvavirkni, hvenær vöðvar verða virkir 

og hvenær þeir detta út eða slakna. Ásamt því mætti skoða hvar í hlaupahringnum 

hámarksvöðvavirkni er í hverjum vöðva fyrir sig. Ýmislegt fleira mætti kanna, til dæmis væri fróðlegt að 

sjá hlutfall vöðvavirkni á milli ákveðinni vöðva og hvaða áhrif það hefur á einstaklinga. Þátttakendur í 

þessari rannsókn voru eingöngu karlar á aldrinum 20-40 ára, það mætti því einnig skoða konur og 

eldri og yngri einstaklinga. 
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6 Ályktanir 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þreyta hefur áhrif á vöðvavirkni þeirra þriggja vöðva sem 

skoðaðir voru hjá karlhlaupurum og að þessi áhrif eru mismunandi eftir reynslustigi hlauparanna. Hún 

hefur þau áhrif að RMS vöðvavirkni, þegar hæll lendir niður, eykst við þreytu. Það er talið tengjast því 

að meiri raförvun þarf, þegar þreyta er farin að segja til sín, til þess að viðhalda ákveðnum krafti við 

ákveðið álag. Einnig má sjá að þreyta hefur áhrif á hámarks jafnlengdar vöðvasamdrátt. Jafnlengdar 

vöðvasamdráttur minnkaði fyrir tilstilli þreytu sem bendir til miðlægrar þreytu. Einnig hefur þreyta áhrif 

á hlaupahringinn. Stöðufasi og sveiflufasi lengdust hjá einstaklingum við þreytu. Þar að leiðandi lengist 

hlaupahringurinn einnig. Þreyta hefur mismunandi áhrif á milli einstaklinga og á milli reynsluhópa. 
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Viðauki I 

Spurningarlisti vegna rannsóknarinnar: “Áhrif þreytu á 

vöðvavirkni og hreyfiferla í hlaupi hjá skemmtiskokkurum“  

 

 

Einstaklings kóði:________________________ 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Þórarinn Sveinsson, prófessor við Námsbraut í 

sjúkraþjálfun á Heilbrigðavísindasviði Háskóla Íslands, Stapi, Hringbraut 31, 101 Reykjavík, 

sími: 848-0554; thorasve@hi.is. 

 

1. Aldur:____________________________________ 

2. Hæð og þyngd: ___________________________ 

3. Hvað varstu gamall þegar þú fyrst byrjaðir að stunda hlaup?: 

___________ára 

4. Hefur þú stundað hlaup með afreksmennsku í meistaraflokki að 

markmiði, t.d. til að keppa til verðlauna á Íslandsmeistaramótum, 

komast í landslið, eða setja Íslandsmet í meistaraflokki o.s.fv.:            

Já  /  Nei 

5. Ef já við spurningu 3, hvað er langt síðan þú síðast stundaðir hlaup 

með afreksmennsku í hlaupi í huga? ___________________ár 

6. Hvað hefur þú stundað hlaup í samfellt mörg ár til dagsins í dag 

(undanskildu frí eða hvíld eins og sumarfrí, jólafrí o.þ.h.): 

____________________________ár 

7. Undanfarna 2 mán, hvað hleypur þú að jafnaði marga km á viku? 

____________________km/viku 
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8. Hefur þú lent í alvarlegum meiðslum tengdum ástundun á hlaup, 

eins og álagsmeiðslum sem hefur tekið meira en 6 vikur að ná þér 

af?: 

        Já  /  Nei 

9. Ef já við spurningu 7, hvaða meiðsli voru það og í hvaða 

líkamshluta? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

__________________ 

10. Hefur þú lent í einhverjum meiðslum sl. 6 mán sem haft hafa 

áhrif á ástundun þína á hlaup til heilsubótar? Já/nei 

11. Ef já við spurningu 9, hvaða meiðsli voru það og í hvaða 

líkamshluta? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

Takk fyrir þátttökuna! 

 

Þessi rannsókn hefur verið samþykkt af Vísindasiðanefnd og tilkynnt til Persónuverndar. Fyrirhugað er að birta 

niðurstöður rannsóknarinnar og í vísindagrein í alþjóðlegt fagtímarit og kynna á alþjóðlegum vísindaráðstefnum. 

 
Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í rannsókninni 

getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Borgartúni 21, 105 Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444, 

tölvupóstur: vsn@vsn.is. 

 

 

 
_____________________________  

Þórarinn Sveinsson, prófessor 

ábyrgðarmaður  
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 Viðauki II 

Hlaupapróf – mæling á loftfirrðarþröskuldi (mjólkursýruþröskuldi). 
Próf þetta er einfalt hlaupapróf til að meta loftfirrðarþröskuld (Anaerobic Threshold), en 
loftfirrðarþröskuldur er oft fundinn með svokölluðum mjólkursýruþröskuldi. Prófið er framkvæmt á 
hlaupabretti og er áætlaður próftími um 20 mínútur. Tekið skal fram að þetta er hámarkspróf, þ.e.a.s. 
ætlast er til að þolandi keyri sig alveg út. 
 
Mikilvægt er að hita vel upp áður en prófið sjálft er framkvæmt. Mælt er með því að skokka á 
þægilegum upphitunarhraða ekki skemur en í 5 mín og teygja í nokkrar mín að því loknu. 
 
Prófið sjálft samanstendur af lotum sem hver um sig er 7 mín.  Hraðaaukning milli lota skal vera 0,6 
m/s (2,16 km/klst).  Byrjunarhraði er mismunandi eftir þjálfunarformi einstaklinga, en skal vera einn af 
eftirfarandi:  6,8 km/klst (1,9 m/s); 9,0 km/klst (2,5 m/s); 11,2 km/klst (3,1 m/s); 13,3 km/klst (3,7 m/s); 
15,5 km/klst (4,3 m/s); 17,6 km/klst (4,9 m/s); 19,8 km/klst (5,5 m/s).  Mikilvægt er að velja 
byrjunarhraða vel þar sem hraði í seinni lotum byggist á honum. Byrjunarhraði er yfirleitt tiltölulega 
þægilegur hlaupahraði eða rétt yfir upphitunarhraða þolanda. 
 
Hlaupið skal þangað til þolandi gefst upp, þ.e.a.s. hámarkspróf. Mikilvægt er að gefast ekki of snemma 
upp heldur halda út eins lengi og maður mögulega getur. Æskilegur fjöldi lota er um 2-3. Ef þolandi 
gefst upp snemma á 2. lotu hefur byrjunarhraði verið of hraður og skal því byrja hægar næst þegar 
prófið er framkvæmt. Ef þolandi hleypur langt inn í 4. lotu hefur byrjunarhraði verið helst til hægur og 
skal því byrja hraðar næst þegar prófið er framkvæmt.  
 
Þegar einstaklingur er búinn að finna sinn byrjunarhraða fer prófið þannig fram að hlaupið er í 7 
mínútur á þeim hraða, án þess að stoppa. Að 7 mínútum loknum er hraðinn aukinn um 2,16 km/klst 
(0,6 m/s) og hlaupið í 7 mínútur á þeim hraða. Þessi hraðaaukning skal fara fram án þess að stoppa. 
Að þeim 7 mínútum loknum er hraðinn aftur aukinn um 2,16 km/klst (0,6 m/s) og hlaupið í 7 mínútur á 
þeim hraða, allt án þess að stoppa. Ef til þess kemur skal hraðinn aftur aukinn um 2,16 km/klst (0,6 
m/s) að þeim 7 mínútum loknum og hlaupi haldið áfram.  Eins og áður segir er prófið hannað með það 
að markmiði að þolandi gefist upp á 3. lotu og því skal prófi ekki haldið áfram ef þolandi nær að halda 
út 4 lotur heldur endurtaka prófið seinna og byrja þá hraðar. 
 
Að prófi loknu er loftfirrðarþröskuldur fundinn með því að bera hlaupahraða í síðustu lotu og tíma 
(mín:sek) sem hlaupinn var á þeim hraða við töflu 1 (hraði í km/klst) eða töflu 2 (hraði í m/s). 
 
Dæmi um hvernig nota á töflur 1 og 2. 
Dæmi 1: Einstaklingur hefur byrjunarhraðann 9,0 km/klst. Lota 2 er þá á hraðanum 11,2 km/klst og 
lota 3 á hraðanum 13,3 km/klst. Hann klárar fyrstu 2 loturnar en gefst upp eftir 3 mín og 50 sek á lotu 
3.  Þá er lesið úr töflu 1: dálkur með lokahraðanum 13,3, km/klst og tími 3:50 (mín:sek). 
Hlaupahraði einstaklingsins við loftfirrðarþröskuld (mjólkurýruþröskuld) er þá 10,8 km/klst. 
 
Dæmi 2: Einstaklingur hefur byrjunarhraðann 3,7 m/s. Lota 2 er þá á hraðanum 4,3 m/s og lota 3 á 
hraðanum 4,9 m/s. Hann klárar fyrstu 2 loturnar en gefst upp eftir 6 mín og 10 sek á lotu 3.  Þá er lesið 
úr töflu 2: dálkur með lokahraðanum 4,9 m/s og tími 6:10 (mín:sek).  Hlaupahraði einstaklingsins við 
loftfirrðarþröskuld (mjólkurýruþröskuld) er þá 4,37 m/s. 
 
Til að finna hjarsláttartíðnina (púlsinn) við þröskuldinn er einfaldast að setja hlaupabrettið á þann 
hraða sem fékkst út úr hlaupaprófinu og skrá púlsinn eftir 5-6 mín hlaup á þeim hraða. 
 
Um hlaupaprófið. 
Hlaupapróf þetta var hannað með það að markmiði að gera almenningi það kleift að finna svokallaðan 
mjólkursýruþröskuld (Lactate Threshold) á einfaldan hátt, en mjólkursýruþröskuldurinn er ein 
vinsælasta leiðin í dag við mat á loftfirrðarþröskuldi (Anaerobic Threshold). Sýnt hefur verið fram á að 
hlaupaprófið gefur nákvæmari mynd af loftfirrðarþröskuldinum (95% öryggismörk = 0,56 km/klst eða 
0,16 m/s) en þau mjólkursýrupróf sem mest eru notuð (95 öryggismörk = 0,92 – 1,13 km/klst) 
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Tafla 1. Hlaupapróf: áætlaður hlaupahraði við loftfirrðarþröskuld (± 0,56 km/klst)    Tafla 2. Hlaupapróf: áætlaður hlaupahraði við loftfirrðarþröskuld (± 0,16 m/s) 

VF (m/s) = 2,5 3,1 3,7 4,3 4,9 5,5

Time [min:s]

00:10 1,46 2,06 2,66 3,26 3,86 4,46

00:20 1,48 2,08 2,68 3,28 3,88 4,48

00:30 1,50 2,10 2,70 3,30 3,90 4,50

00:40 1,53 2,13 2,73 3,33 3,93 4,53

00:50 1,55 2,15 2,75 3,35 3,95 4,55

01:00 1,57 2,17 2,77 3,37 3,97 4,57

01:10 1,59 2,19 2,79 3,39 3,99 4,59

01:20 1,60 2,20 2,80 3,40 4,00 4,60

01:30 1,62 2,22 2,82 3,42 4,02 4,62

01:40 1,64 2,24 2,84 3,44 4,04 4,64

01:50 1,65 2,25 2,85 3,45 4,05 4,65

02:00 1,67 2,27 2,87 3,47 4,07 4,67

02:10 1,69 2,29 2,89 3,49 4,09 4,69

02:20 1,70 2,30 2,90 3,50 4,10 4,70

02:30 1,71 2,31 2,91 3,51 4,11 4,71

02:40 1,73 2,33 2,93 3,53 4,13 4,73

02:50 1,74 2,34 2,94 3,54 4,14 4,74

03:00 1,75 2,35 2,95 3,55 4,15 4,75

03:10 1,77 2,37 2,97 3,57 4,17 4,77

03:20 1,78 2,38 2,98 3,58 4,18 4,78

03:30 1,79 2,39 2,99 3,59 4,19 4,79

03:40 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80

03:50 1,81 2,41 3,01 3,61 4,21 4,81

04:00 1,82 2,42 3,02 3,62 4,22 4,82

04:10 1,83 2,43 3,03 3,63 4,23 4,83

04:20 1,84 2,44 3,04 3,64 4,24 4,84

04:30 1,85 2,45 3,05 3,65 4,25 4,85

04:40 1,86 2,46 3,06 3,66 4,26 4,86

04:50 1,87 2,47 3,07 3,67 4,27 4,87

05:00 1,88 2,48 3,08 3,68 4,28 4,88

05:10 1,89 2,49 3,09 3,69 4,29 4,89

05:20 1,89 2,49 3,09 3,69 4,29 4,89

05:30 1,91 2,51 3,11 3,71 4,31 4,91

05:40 1,92 2,52 3,12 3,72 4,32 4,92

05:50 1,94 2,54 3,14 3,74 4,34 4,94

06:00 1,96 2,56 3,16 3,76 4,36 4,96

06:10 1,97 2,57 3,17 3,77 4,37 4,97

06:20 1,98 2,58 3,18 3,78 4,38 4,98

06:30 2,00 2,60 3,20 3,80 4,40 5,00

06:40 2,01 2,61 3,21 3,81 4,41 5,01

06:50 2,02 2,62 3,22 3,82 4,42 5,02

07:00 2,03 2,63 3,23 3,83 4,43 5,03  

VF [km/h] = 9,0 11,2 13,3 15,5 17,6 19,8

Time [min:s]

00:10 5,2 7,4 9,6 11,7 13,9 16,0

00:20 5,3 7,5 9,7 11,8 14,0 16,1

00:30 5,4 7,6 9,7 11,9 14,1 16,2

00:40 5,5 7,7 9,8 12,0 14,1 16,3

00:50 5,6 7,7 9,9 12,0 14,2 16,4

01:00 5,6 7,8 10,0 12,1 14,3 16,4

01:10 5,7 7,9 10,0 12,2 14,3 16,5

01:20 5,8 7,9 10,1 12,3 14,4 16,6

01:30 5,8 8,0 10,2 12,3 14,5 16,6

01:40 5,9 8,1 10,2 12,4 14,5 16,7

01:50 6,0 8,1 10,3 12,4 14,6 16,8

02:00 6,0 8,2 10,3 12,5 14,7 16,8

02:10 6,1 8,2 10,4 12,5 14,7 16,9

02:20 6,1 8,3 10,4 12,6 14,8 16,9

02:30 6,2 8,3 10,5 12,7 14,8 17,0

02:40 6,2 8,4 10,5 12,7 14,9 17,0

02:50 6,3 8,4 10,6 12,7 14,9 17,1

03:00 6,3 8,5 10,6 12,8 15,0 17,1

03:10 6,4 8,5 10,7 12,8 15,0 17,2

03:20 6,4 8,6 10,7 12,9 15,0 17,2

03:30 6,4 8,6 10,8 12,9 15,1 17,2

03:40 6,5 8,6 10,8 13,0 15,1 17,3

03:50 6,5 8,7 10,8 13,0 15,2 17,3

04:00 6,6 8,7 10,9 13,0 15,2 17,4

04:10 6,6 8,8 10,9 13,1 15,2 17,4

04:20 6,6 8,8 10,9 13,1 15,3 17,4

04:30 6,7 8,8 11,0 13,1 15,3 17,5

04:40 6,7 8,9 11,0 13,2 15,3 17,5

04:50 6,7 8,9 11,0 13,2 15,4 17,5

05:00 6,8 8,9 11,1 13,2 15,4 17,6

05:10 6,8 9,0 11,1 13,3 15,4 17,6

05:20 6,8 9,0 11,1 13,3 15,5 17,6

05:30 6,9 9,0 11,2 13,3 15,5 17,7

05:40 6,9 9,1 11,2 13,4 15,6 17,7

05:50 7,0 9,1 11,3 13,5 15,6 17,8

06:00 7,0 9,2 11,4 13,5 15,7 17,8

06:10 7,1 9,3 11,4 13,6 15,7 17,9

06:20 7,1 9,3 11,5 13,6 15,8 17,9

06:30 7,2 9,4 11,5 13,7 15,8 18,0

06:40 7,2 9,4 11,6 13,7 15,9 18,0

06:50 7,3 9,4 11,6 13,8 15,9 18,1

07:00 7,3 9,5 11,6 13,8 16,0 18,1  
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Viðauki III 

Borg áreynslu kvarði 

6 

7   mjög, mjög létt 

8 

9   mjög létt 

10 

11 frekar létt 

12 

13 aðeins erfitt 

14 

15 erfitt 

16 

17 mjög erfitt 

18 

19 mjög, mjög erfitt 

20 
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