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Ágrip 

Inngangur: Hlaupameiðsli tengd hnénu eru mjög algeng og aukast líkurnar á að verða fyrir meiðslum 

með vaxandi þreytu.  

Markmið: Markmið rannsóknarinnar var að auka skilning á því hvaða breytingar verða á 

hreyfiferlum í vinstra hné hjá karlkyns hlaupurum þegar þeir þreytast við hlaup á hlaupabretti rétt fyrir 

ofan mjólkursýruþröskuldinn. Einnig var markmiðið að skoða hvort þreyta hjá hlaupurum með minni 

reynslu valdi meiri breytingum á hreyfiferla í hné, sem myndi þá leiða til aukinnar áhættu á 

álagsmeiðslum, miðað við vana hlaupara. 

Aðferðir: Þátttakendur voru 14 karlkyns sjálfboðaliðar á aldrinum 20–40 ára sem stunda hlaup 

reglulega sér til heilsubótar og var þeim skipt niður í þrjá reynsluflokka, þ.e. afreksmenn, reyndir og 

byrjendur. Hver þátttakandi mætti tvisvar í mælingu. Í fyrri mælingunni var framkvæmt hlaupapróf til að 

meta mjólkursýruþröskuld. Í seinna hlaupinu voru endurskinskúlur festar á þátttakendur á valin 

landamerki. Þátttakendur hlupu síðan á hraða sem var 0,2 m/s yfir þeirra mjólkursýruþröskuldi. 

Þrívíddar hreyfigreiningarkerfi voru notuð til að safna gögnum og greina. Fjölþátta blönduð 

dreifnigreining var notuð við tölfræðigreiningu.  

Niðurstöður: Hjá afreksmönnum jókst hámarks beygja hnés í stöðufasa í þykktarsniðsfleti við 

þreytu marktækt meira en hjá hinum flokkunum (p=<0,0001). Jafnframt höfðu afreksmenn tilhneigingu 

að vera með stærra liðhorn en hinir flokkarnir þegar hæll lenti á hlaupabrettinu í þykktarsniðsfleti og 

aukning sem varð við þreytu kom seinna fram hjá þeim. Í krúnusniðsfleti jókst kiðstaða hnés lítilsháttar 

hjá afreksmönnum þegar hæll lenti á hlaupabrettinu við þreytu en minnkaði marktækt hjá reyndum 

(p=<0,0001) og byrjendum (p=0,0343) milli óþreytts og þreytts ástands. Þeir sem tilheyrðu flokknum 

afreksmenn hlupu hraðast á hlaupabrettinu sem gerði það að verkum að stöðufasinn var styttri og 

sveiflufasinn lengri. 

Ályktun: Hreyfingar í hné breytast mismunandi hjá hlaupurum með mismikla reynslu af hlaupum 

við þreytu. Frekari rannsókna er þörf til að kanna hvort munurinn tengist aukinni áhættu álagsmeiðsla 

á hnjám hjá óreyndum heilsubótarhlaupurum. 
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Abstract  

Introduction: Knee injuries related to running are very common and increase with increase in fatigue. 

Aims: The aim of the study was to increase the knowledge on the changes that happen in the 

kinematics of the left knee in male runners when fatigue has occured, when running on a treadmill just 

above the anaerobic threshold. Also, the aim was to see if fatigue in less experienced runners would 

result in more changes in kinematics of the left knee, which would lead to increased risk of stress 

injuries, when compared with more experienced runners. 

Methods: Participants were 14 male volunteers at the age of 20–40 years who regularly run for 

health benefits and they were divided into three groups by experience: elite; experienced; and 

beginners. Each participant was measured twice. For the first measurement, a running test was 

performed to assess the lactate threshold. In the later measurement, markers were put on the 

participant on some chosen landmarks. Participants then ran at a speed of 0.2 m/s over their 

anaerobic threshold. 3D motion detection systems were used to collect data and analyze. Mixed 

model ANOVA was used for statistical analysis. 

Results: In the elite group, maximum flexion of the knee increased in the stance phase of the 

sagittal plane at fatigue significantly more compared with the other groups (p=<0.0001). Furthermore, 

the elite runners had a trend to have a greater joint angle in the sagittal plane than the other groups 

when the heel hit the treadmill. Also, the increase in fatigue came at a later time compared with the 

others. In the frontal plane knee valgus position increased slightly in the group elite when the heel hit 

the treadmill at fatigue but decreased significantly in the experienced group (p=<0.0001) and the 

group of beginners (p=0.0343) between the not fatigue and fatigue condition. Those who belonged to 

the group of elite runners ran fastest on the treadmill which made the stance phase shorter and the 

swing phase longer. 

Conclusion: Changes in knee kinematics with fatigue are different for runners with different 

experience of running. Further research is needed to see if these differences are associated with the 

increase in risk of knee injuries of inexperienced recreational runners. 
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1 Inngangur  

Hreyfingarleysi er dauðans alvara. Samkvæmt Alþjóðlegu heilbrigðisstofnuninni (World Health 

Organization, WHO) má rekja 6% ótímabærra dauðsfalla til hreyfingarleysis (WHO, 2009) og 

niðurstöður samantektarrannsóknar frá árinu 2012 bendir til að 9% allra dauðsfalla í heiminum megi 

rekja til þess að fólk stundi ekki nægilega mikla hreyfingu (Lee o.fl., 2012). Það er morgunljóst að 

ástundun íþrótta hefur fjölbreyttan heilsufarslegan ávinning í för með sér. Þannig hefur reglubundin 

hófleg ástundun jákvæð áhrif á þyngdarstjórnun, hefur styrkjandi áhrif á hjarta og blóðrásarkerfi og 

dregur úr líkum á sykursýki II og háþrýstingi. Einnig er reglubundin þjálfun talin vera öflug forvörn gegn 

streitu ásamt því að hafa styrkjandi áhrif á vöðva og bein. Fólk getur valið sér fjölmargar leiðir til 

hreyfingar svo sem sund, hjólreiðar, skíði, göngu og hlaup. Þrátt fyrir ótvíræða kosti hóflegrar 

reglubundinnar hreyfingar á heilsu og heilbrigði má ekki horfa fram hjá þeirri staðreynd að það að 

stunda íþróttir getur ýtt undir meiðsli ekki síst ef einstaklingurinn fer fram úr sjálfum sér hvað þjálfun 

varðar, þ.e. þjálfar of stíft og fær ekki þá hvíld sem líkaminn þarfnast. Umfjöllunarefni þeirrar 

rannsóknar sem hér er gerð skil á fjallar einna helst um áhrif þreytu á hreyfiferla í vinstra hné í 

stöðufasa í hlaupi ásamt því að tengja það við meiðslahættu.  

Hlaup er vinsæl keppnisíþrótt og þar fyrir utan stunda margir hlaup sér til heilsubótar og 

skemmtunar (Fredericson og Misra, 2007; Hulme, Salmon, Nielsen, Read og Finch, 2017; Pazin, 

Duarte, Poeta og Gomes, 2008). Vinsældir þess að hlaupa hefur aukist á síðustu árum og er 

heilsufarslegur ávinningur af því að stunda hlaup. Árið 2005 birtust niðurstöður danskrar rannsóknar 

sem framkvæmd var á 12.028 þátttakendum af báðum kynjum á aldrinum 20–79 ára (Schnohr, 

Kristensen, Prescott og Scharling, 2005). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að líkamleg 

hreyfing og þá aðallega hlaupaþjálfun dregur úr andlegu álagi sem og eykur á lífsánægju. Hlaup er 

vinsæl og þægileg íþrótt sem hefur veruleg áhrif á langlífi og samkvæmt Lee og félögum (Lee. o.fl., 

2017) þá eru hlauparar í 25–40% minni líkum á að verða fyrir ótímabærum dauða og geta þeir vænst 

þess að lifa allt að þremur árum lengur miðað við kyrrsetufólk. 

 

1.1 Þreyta  

Allir kannast við þá reynslu að finna fyrir þreytu. Þreyta er hugtak sem oft er skilgreint á þann veg að 

vegna aukins álags á vöðva og taugar dregur úr líffræðilegri getu einstaklings til að leysa tiltekið 

verkefni eins vel af hendi miðað við ef hann væri óþreyttur (Boyas og Guével, 2011). Vöðvasamdráttur 

sem felst í að framleiða kraft eða hreyfingu á upphaf sitt í heila og endar með samdrætti í vöðvum. 

Ástæða þreytumyndunar er endurtekin áreynsla á vöðva þar sem vöðvasamdráttur á sér stað 

endurtekið og viðvarandi (Taylor, Todd og Gandevia, 2006). Þreyta getur stafað af skaðlegum 

breytingum í vöðvum, taugamótum og útlægum taugum og er þá skilgreind sem útlæg þreyta (e. 

peripheral fatigue) öðru nafni vöðvaþreyta (Boyas og Guével, 2011). Einnig getur þreyta stafað af 

breytingum í taugakerfinu áður en komið er að taugamótum og er þá skilgreind sem miðlæg þreyta (e. 

central fatigue) eða taugaþreyta. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/premature-mortality
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1.1.1 Útlæg þreyta (vöðvaþreyta) 

Við vöðvaþreytu missa vöðvaþræðir samdráttarkraft og/eða breyting verður á lífeðlisfræðilegum ferlum 

sem mynda boðspennu (Boyas og Guével, 2011). Vöðvaþreyta er einfaldlega minnkuð geta vöðva til 

að framkalla afl eða kraft, eða ná fram ákveðinni hreyfingu innan vöðva eða vöðvahóps. Þetta gerir 

það að verkum að einfaldasta leiðin til að mæla vöðvaþreytu er að einstaklingur framkvæmir tiltekna 

æfingu af hámarks getu og í kjölfarið er fylgst með þeirri minnkun á krafti sem á sér stað við 

áframhaldandi þjálfun (Taylor o.fl., 2006). Vöðvaþreyta kemur fram þegar reynt er á vöðva við mikla 

ákefð eða jafnvel litla ákefð í langan tíma. Ýmsir þættir hafa áhrif á vöðvaþreytu svo sem líkamlegt 

ástand, samsetning vöðvaþráða, mataræði, álag og lengd æfinga (Boyas og Guével, 2011). 

Vöðvaþreyta tengist því að röskun verður á ferlum sem örva vöðvasamdrátt, svo sem röskun á 

kalsíum flæði, uppsöfnun á fosfati eða minnkun á adenósín þrífosfat (ATP) birgðum sem er 

orkuuppspretta vöðvasamdráttar. 

Vöðvaþreyta er í raun minnkuð geta vöðva til að framkvæma vinnu vegna endurtekinna samdrátta 

og uppsöfnun á mjólkursýru getur einnig haft þar áhrif (Cowley og Gates, 2017). Það fer auðvitað eftir 

því hvaða vöðvar eru þreyttir hversu mikil áhrif þreytan hefur á einstaklinga. Breytingar á hreyfiferlum 

sem afleiðing af þreytu geta haft áhrif á dreifingu krafta um líkamann og þar af leiðandi leitt til meiðsla. 

Vegna þeirra breytinga sem verða á líkamanum við þreytu þá getur vöðvaþreyta takmarkað hæfnina til 

þess að bregðast við skyndilegum truflunum og getur valdið því að fólk breytir mynstrinu í hreyfiferlum. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þreyta hefur áhrif á hreyfingar og leiðir þannig til aukinnar áhættu á 

meiðslum (Lessi, dos Santos, Batista, de Oliveira og Serrao, 2017; Liederbach, Kremenic, Orishimo, 

Pappas og Hagins, 2014). Líkur á að stoðkerfið verði fyrir álagsmeiðslum aukast eftir því sem 

einstaklingurinn reynir meira á sig. Þetta gerist vegna þess að fjöldi endurtekinna krafta, þar sem hver 

kraftur er undir þröskuldi bráðra meiðsla, er of mikill sem að lokum leiðir til þess að það líkamssvæði 

sem verður fyrir of miklum þreytuáhrifum gefur sig (Hreljac, Marshall og Hume, 2000). 

1.1.2 Miðlæg þreyta (taugaþreyta)  

Skilgreina má taugaþreytu sem fækkun á taugaboðum sem berast frá miðtaugakerfinu og afleiðingin 

er skerðing á viljastýrðri hreyfingu vöðva (Boyas og Guével, 2011; Ross, Middleton, Shave, George og 

Nowicky, 2007). Ástæða taugaþreytu er tilkomin vegna ferla sem eiga sér stað innan heila og mænu, 

það er miðtaugakerfisins, frekar en í vöðvunum sjálfum sem veldur því að það hægir á 

boðefnaflutningi niður mænuna og þar með verður minnkun á taugaboðum sem berast vöðva í 

áreynslu. Þannig tengist taugaþreyta taugaboðefnum heilans sem hafa áhrif á líkamsástand eins og 

vöku, syfju og skap. Taugaþreyta getur orsakast af álagi sem varir yfir í langan tíma (tvær 

klukkustundir eða meira) með viðvarandi vöðvasamdrætti eða í mjög stuttan tíma, til dæmis við 

ástundun kraftlyftinga (Boyas og Guével, 2011; Wan, Qin, Wang, Sun og Liu, 2017). Taugaþreyta er 

afleiðing þess að heilinn verður fyrir of miklu áreiti vegna langvarandi erfiðra æfinga en þá eiga sér 

stað lífefnafræðilegar breytingar sem geta meðal annars valdið því að líkamshitinn eykst umfram það 

sem eðlilegt þykir. Eftir því sem taugaþreyta þróast dregur úr hæfni heilans til að senda merki til vöðva 

þess efnis að ákjósanleg vöðvavirkjun sé viðhaldið. Afleiðingar á líkamsstarfsemi geta verið 
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margþættar svo sem þreyta, framkvæmdar- og svefnleysi og minnkaður vöðvakraftur sem ágerist eftir 

því sem æfingaálagið eykst. Þegar einstaklingur verður mikið þreyttur sendir miðtaugakerfið fleiri 

hamlandi boð heldur en örvandi til hreyfitaugunganna, hugsanlega til að vernda þá frá utanaðkomandi 

álagi. Því verða vöðvasamdrættirnir minni en einnig getur þetta haft áhrif á hreyfistjórnina. 

 

1.2 Meiðsli 

Þó reglubundið hlaup sé gott fyrir heilsuna er ekki hægt að neita því að tíðni meiðsla tengdum 

hlaupum er óæskilega há (Kluitenberg, van Middelkoop, Diercks og van der Worp, 2015). Samkvæmt 

samantektarrannsókn eftir Videbæk og félaga frá árinu 2015 kom í ljós að tíðnin hefur verið metin sem 

18 meiðsli fyrir hverjar 1000 hlaupnar klukkustundir hjá byrjendum (e. novice runners) á meðan að hjá 

vanari skemmtiskokkurum (e. recreational runners) er tíðnin 8 meiðsli fyrir hverjar 1000 klukkustundir 

(Videbæk, Bueno, Nielsen og Rasmussen, 2015). Van Gent og félagar birtu samantektarrannsókn árið 

2007 (Van Gent o.fl., 2007). Þar voru skoðaðar niðurstöður 17 rannsókna sem fjölluðu um tíðni 

meiðsla í neðri útlimum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru á þá leið að tíðni meiðsla í neðri útlimum 

mældist á bilinu 19,4–79,3% og algengustu meiðslin reyndust vera hnémeiðsli þar sem tíðnin mældist 

vera á bilinu 7,2–50%. 

Flest meiðsli í hlaupum eru meiðsli í neðri útlimum og þá aðallega tengd hnénu sem eru 

langalgengust eða um 45% af meiðslum (Hamill, Palmer og Van Emmerik, 2012; Van Mechelen, 

1992). Um það bil 50–75% af öllum hlaupameiðslum verða vegna álagsmeiðsla og er ástæðan tengd 

stöðugum endurtekningum á sömu hreyfingunni. Endurkoma hlaupameiðsla kemur fram í 20–70% 

tilfella (Nielsen, Nohr, Rasmussen og Sørensen, 2013). Áhættuþættir sem tengjast álagsmeiðslum í 

hlaupum eru af ýmsum toga. Nokkrir áhættuþættir sem oft eru nefndir: a) of mikið æfingarálag; b) 

viðspyrna fótar við undirlag; c) stórt Q horn; d) skófatnaður; e) undirlagið sem hlaupið er á; f) 

líffræðileg tilhneiging; g) röng þjálfun; og h) fyrri meiðsli (Chappell o.fl., 2005; Hoeberigs, 1992; Rauh, 

Koepsell, Rivara, Margherita og Rice, 2005). 

Eins og áður hefur komið fram þá verða hlauparar oft fyrir hlaupatengdum meiðslum (e. running-

related injuries (RRI)) (Koblbauer, van Schooten, Verhagen og van Dieën, 2014). Tíðni meiðsla er 

sérstaklega há hjá byrjendum í hlaupi og það hefur sýnt sig að hár líkamsþyngdarstuðull (LÞS) og fyrri 

meiðsli séu áhættuþættir hjá byrjendum í hlaupum. Það er almennt gert ráð fyrir að ýkt (e. suboptimal) 

hreyfing neðri útlima auki hættu á meiðslum hjá hlaupurum. Sérstaklega hefur of mikil ranghverfing (e. 

pronation) ásamt úthverfingu (e. eversion) á þeim fæti sem telst ekki vera ríkjandi verið tengd við 

hlaupatengd meiðsli (Koblbauer o.fl., 2014). Einnig hefur komið fram í rannsóknum að úthverfing á 

þeim fæti sem telst ekki vera ríkjandi geti aukið þreytu á meðan hlaupið er. Þreyta getur aukið áhættu 

á meiðslum vegna skaðlegra áhrifa á hreyfiferla neðri útlima.  

Samkvæmt samantektarrannsókn, þar sem hlutfall meiðsla eftir staðsetningu var skoðað hjá 

tæplega 11.000 hlaupurum, kom í ljós að í 28% tilfella var um hnémeiðsli að ræða, 26% meiðslanna 

voru frá fót eða ökkla og 16% frá fótlegg (Francis, Whatman, Sheerin, Hume og Johnson, 2019). 

Niðurstöður leiddu sem sagt í ljós að 70% allra meiðsla voru í hné eða fyrir neðan hnéð. Ef horft er á 

meiðsli á hnésvæði og fyrir neðan hné með tilliti til kynjamismunar var hlutfallið það sama en hins 
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vegar var hlutfallið mismunandi milli kynjanna þegar kom að staðsetningu meiðslanna. Þannig reyndist 

hlutfall hnémeiðsla 40% meðal kvenna samanborið við 31% meðal karla. Hins vegar var tíðni 

ökklameiðsla hærri hjá körlum eða 26% samanborið við 19% hjá konum og einnig reyndust karlar með 

hærri tíðni meiðsla í fótlegg eða 21% miðað við 16% hjá konum. Ekki er ólíklegt að þessi munur á 

meiðslum kynjanna sé tilkominn vegna mismunar á líkamsbyggingu og líkamlegri virkni í hlaupatækni. 

Peter Francis og félagar (2019) könnuðu einnig hvaða meiðsli eru algengust meðal hlaupara. Tíu 

algengustu meiðslin voru eftirfarandi: hnéskeljarheilkenni (e. patellofemoral pain syndrome) (17%), 

meiðsli í hásin (e. achilles tendon injury) (10%), beinhimnubólga (e. shin splints) (8%), iljarfellsbólga 

(e. plantar fascilitis) (7%), „iliotibial band friction syndrome” eða hlauparahné (e. runners knee) (6%), 

kálfatognun (e. calf strain) (4%), liðþófaskaði (e. meniscus injury) (4%), álagsbrot (e. stress fracture) 

(4%), hnéskeljarbólga (e. patella tendinotpathy) eða öðru nafni hopparahné (e. jumpers knee) (3%), 

og þjóvöðvameiðsli (e. gluteal injury) (3%) (Francis o.fl., 2019).  

Forvarnir í þeim tilgangi að vinna gegn meiðslum eru mikilvægar og því er lykilatriði að veittar séu 

þjálfunarlegar leiðbeiningar sem teljast fullgildar og vísindalega réttar. Mikilvægt er að þekkja fyrstu 

einkenni álagsmeiðsla og ef einstaklingur verður fyrir meiðslum ætti að gera þá kröfu að hann ljúki 

fullri endurhæfingu áður en hann tekur til við að reyna á sig aftur af fullum krafti. Hér á eftir verður 

fjallað um tvö algengustu meiðslin sem tengjast hnjám meðal hlaupara sem eru hnéskeljarheilkenni og 

„iliotibial band friction syndrome”. 

1.2.1 Hnéskeljarheilkenni (e. patellofemoral pain syndrome, PFPS) 

Hnéskelin, sem jafnframt er stærsta sinarbein (e. sesamoid bone) mannslíkamans, er ætlað það 

hlutverk að vernda bein í hnjám með því að koma í veg fyrir óeðlilegan núning milli hnéskeljar og 

lærleggs (Fox, Wanivenhaus og Rodeo, 2012; Waryasz og McDermott, 2008). Algengasta gerð 

meiðsla meðal hlaupara er svokallað hnéskeljarheilkenni (PFPS) sem kemur fram þegar núningur 

verður milli hnéskeljar (e. patella) og lærleggs (e. femur) og framkallar sársauka og stundum 

bólgumyndun (Barton, Lack, Malliaras og Morrissey, 2013). Þeir sem helst verða fyrir PFPS eru 

unglingar og einstaklingar á fyrsta skeiði fullorðinsára (18–35 ára) (van der Heijden, Lankhorst, van 

Linschoten, Bierma‐Zeinstra og van Middelkoop, 2015). PFPS einkennist af verk bakvið (e. 

retropatellar) eða í kringum hnéskel (e. peripatellar) og er oft nefnt fremri (e. anterior) hnéverkur 

(Brukner og Khan, 2017, bls. 776). Verkurinn kemur oftast fram þegar álag er sett á réttivöðva hnés 

eins og við það að ganga upp stiga, taka hnébeygjur, hlaupa, hjóla eða að sitja með hnén bogin 

(Powers, Heino, Rao og Perry, 1999; van der Heijden o.fl., 2015). Óþægindi vegna þessara athafna 

leiða oft til breytinga eins og á göngu- eða hlaupastíl og gerist það ómeðvitað en þannig bregst 

líkaminn við til að minnka sársauka sem einstaklingur upplifir í hnélið (Powers o.fl., 1999; Powers, 

Landel og Perry, 1996). Ýmsir þættir geta orðið þess valdandi að verndandi eiginleikar hnéskeljarinnar 

virka ekki sem skyldi (van der Heijden o.fl., 2015). Sem dæmi má nefna lífaflfræðilega þætti (e. 

biomechanical factors), vöðvaþætti (e. muscular factors) og ofálagsþætti (e. overuse factors).  

Dæmi um lífaflfræðilegan þátt sem getur haft áhrif á PFPS er breyttur halli eða snúningur 

hnéskeljar þar sem hægfara breytingar á halla eða snúningi hnéskeljar minnkar snertiflöt milli 

hnéskeljar og lærleggs (Barton, Levinger, Crossley, Webster og Menz, 2012). Til lengdar leiðir það til 
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óeðlilegrar mikillar eyðingar á glærbrjóski (e. hyaline cartilage) en glærbrjósk umlykur beinenda og 

veitir sveigjanleika og þrýstiþol og eftir því sem það eyðist aukast líkur á núningi beina. Annað dæmi 

um lífaflfræðilegan þátt er „maltracking“ hnéskeljar en „maltracking“ lýsir ástandi þar sem hnéskelin 

fylgir ekki nákvæmlega grófinni á lærleggnum (Fitzpatrick og Rullkoetter, 2012; Pal o.fl., 2012). Í 

slíkum tilfellum þá er algengast að hnéskelin hliðrist hliðlægt (e. laterally) á hnéð, þ.e. utanvert á hnéð, 

sem veldur því að núningur verður á milli neðra yfirborðs hnéskeljar þar sem hún nuddast á hörðum 

hálsi lærleggsbeinhnúfu (e. femoral condyle). Breytt Q horn er enn eitt dæmið um lífaflfræðilegan þátt 

en Q horn er skurðpunktur tveggja lína, þ.e. línu í gegnum hnéskel og línu sem dregin er eftir 

átaksstefnu fjórhöfðavöðva (e. quadriceps muscles) (Herrington og Nester, 2004; Prins og Van der 

Wurff, 2009). Breidd mjaðmagrindar ræður stærð hornsins og þar sem konur eru yfirleitt með stærri 

mjaðmagrind en karlar eru meiðsli sem tengjast of stóru Q horni algengari meðal kvenna. Of stórt Q 

horn gerir það að verkum að hliðlægt tog (e. lateral pull) hnéskeljar eykst. Ilsig (e. pes planus) og 

holfótur (e. pes cavus) eru einnig dæmi um lífaflfræðilega þætti (mynd 1) (Lun, Meeuwisse, Stergiou 

og Stefanyshyn, 2004). Ilsig lýsir sér í flötum fæti eða of mikilli ranghverfingu (e. pronation) fótar. 

Holfótur hins vegar lýsir sér sem hár bogi eða of mikilli rétthverfingu (e. supination) fótar. Að lokum má 

nefna hné hjólbeinótt-/kiðstaða (e. varus/valgus position) en það eru lífaflfræðilegir þættir sem geta 

haft neikvæð áhrif á hnéskeljar-lærleggs virkni og þar með aukið líkur á PFPS vegna óæskilegrar 

líkamsstöðu (mynd 2) (Lun o.fl., 2004). 
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Mynd 1. Mismunandi mikill bogi á fótum. Birt með leyfi 

  rétthafa (https://www.epainassist.com/sports 

  injuries/foot-and-heel-injuries/pes-cavus-or-high 

arch-foot). 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Mismunandi staða á hnjám. Birt með leyfi rétthafa 

 (https://allhealthpost.com/valgus-vs-varus/). 
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Vöðvaþættir hafa áhrif á beinin með því að toga í þau og koma þannig af stað hreyfingu (Owings 

og Grabiner, 2002; Prins og Van der Wurff, 2009; Syme, Rowe, Martin og Daly, 2009). Ef 

fjórhöfðavöðvarnir valda ójöfnu togi á hnéskelina er talið að það geti leitt til óæskilegra breytinga á 

hnéskel og þar með lærlegg. Algengasta tilgátan fyrir PFPS er sú að einn fjórhöfðavöðvanna sem 

nefnist miðlægur víðfaðmavöðvi (m. vastus medialis obliques) sé ekki nægilega kraftmikill. Afleiðingin 

er sú að togstyrkur vöðvans er ekki nægilega mikill ef miðað er við hina þrjá fjórhöfðavöðvana og þar 

af leiðandi hliðrast hnéskelin hliðlægt. Stífleiki og/eða vöðvaójafnvægi milli hinna mörgu fótleggjavöðva 

eru einnig taldir geta verið orsakavaldar fyrir PFPS (Cowan, Bennell, Hodges, Crossley og McConnell, 

2001; Owings og Grabiner, 2002; Syme o.fl., 2009). 

Ofálagsþættir tengjast ofþjálfun og öllum ætti að vera ljóst að ofþjálfun getur leitt til meiðsla og þar 

með talið PFPS (Lankhorst, Bierma-Zeinstra og Van Middelkoop, 2012). Líkamsvefir eru hannaðir á 

þann hátt að ef eðlileg aðlögun að álagi á sér stað þá bregst líkaminn við álaginu og afleiðingin verður 

sterkari líkamsvefir. Sem dæmi má nefna að með því að lyfta lóðum og reyna þannig á vöðvavefi þá 

eykst massi vöðvanna sem og togstyrkur og það leiðir til stærri og sterkari vöðva. Á sama hátt styrkjast 

annars konar líkamsvefir eins og bein, liðbönd og hjarta. Þessi aðlögun vefja er ferli sem allir 

íþróttamenn ganga í gegnum til þess að komast í betra form. Hins vegar ef óeðlilega miklu álagi er 

beitt á líkamann, sem leiðir til þess að eðlileg aðlögun á sér ekki stað, þá leiðir það til niðurbrots vefja. 

Afleiðing þessa niðurbrots er aukin tíðni meiðsla og þar á meðal PFPS. 

PFPS eru algengustu hnémeiðsli sem meðhöndluð eru á klínískum stofum sem sérhæfa sig í 

íþróttameiðslum. Þó tölum beri ekki saman milli þeirra rannsókna sem höfundur þessa 

rannsóknarverkefnis hefur skoðað, þá eru flestir á því að tíðni PFPS sé í kringum 25% allra 

hnémeiðsla og þá nokkuð algengari meðal kvenna en karla (Besier, Fredericson, Gold, Beaupré og 

Delp, 2009; Bizzini, Childs, Piva og Delitto, 2003; Francis o.fl., 2019; Fredericson og Yoon, 2006). 

Mikill meirihluti þeirra sem fá PFPS eru meðhöndlaðir án skurðaðgerðar (Brukner og Khan, 2017, bls. 

790). Þær aðferðir sem gripið er til eru til dæmis notkun á hné- og fótaspelku, teiping við og í kringum 

hnéskel, liðlosun (e. manual therapy) sem m.a. beinist að því að minnka verki, liðka stirð líkamssvæði 

og bæta samhæfingu hreyfinga. Að síðustu skal nefna líkamsþjálfun, sem er þungamiðja allrar 

meðferðar í sambandi við PFPS, en þar er megináherslan lögð á styrkingu fjórhöfða- og 

mjaðmavöðva, styrktar og úthaldsþjálfun neðri útlima og bolvöðva, samhæfingu og jafnvægisþjálfun 

ásamt því að þjálfa upp þá líkamsfærni sem einstaklingurinn bjó áður yfir (Brukner og Khan, 2017, bls. 

782-790; van der Hejden o.fl., 2015).  

1.2.2 „Iliotibial band friction syndrome“ (ITBFS) 

„Iliotibial band“ (ITB) er þykk bandvefssin sem liggur frá vöðvunum lærfellsspennir (m. tensor fasciae 

latae) og miðþjóvöðva (m. gluteus medius) í mjöðmum og frá utanverðum mjaðmakambi (e. iliac crest) 

(Baker og Fredericson, 2016; Brukner og Khan, 2017, bls. 809-810; Louw og Deary, 2014; Meardon, 

Campbell og Derrick, 2012). ITB festist utanvert inn í sköflunginn (e. tibia) rétt fyrir neðan hnéliðinn og 

tengir mjöðmina við hnéð. „Iliotibial band friction syndrome“ (ITBFS) einnig þekkt sem „iliotibial band 

syndrome“ eða hlauparahné (e. runners knee) er algengt hnémeiðsli sem margir íþróttamenn, eins og 

þeir sem stunda hlaup og hjólreiðar, verða fyrir (Archbold og Mezzadri, 2014; Ellis, Hing og Reid, 
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2007; Fairclough o.fl., 2007; Falvey o.fl., 2010). Sársauki tilkominn vegna ITBFS finnst í hliðlægu læri 

þ.e. milli mjaðmar og hnés. ITBFS hefur áhrif á hliðlæga beingnípu lærleggs (e. lateral epicondyle of 

the femur) sem er breiðasti hluti lærbeinsins (mynd 3). Ástæðan tengist núningi ITB við yfirfærslu á 

beingnípu lærleggs sem til dæmis á sér stað við hvert skref í hlaupi eða þegar pedall er stiginn á hjóli. 

Álagið er mest á ITB þegar hnéð er í 30° beygju (Aderem og Louw, 2015; Baker og Fredericson, 2016; 

Fairclough o.fl., 2007). Við síendurtekna beygju og 

réttu hnés myndast núningskraftur sem leiðir til þess 

að slímbelgur (e. bursa) verður sýktur og bólginn 

(Fairclough o.fl., 2007; Nishimura, Yamato, Tamai, 

Takahashi og Uetani, 1997). Slímbelgurinn er 

vökvabelgur sem hefur það verksvið að draga úr 

neikvæðum áhrifum núnings og er staðsettur milli ITB 

og lærbeins. Þessi núningur er talinn tilkominn vegna 

þess að ITB er stíft og stutt og nær slímbelgurinn þar 

af leiðandi ekki að koma í veg fyrir óeðlilegan 

núning sem verður á milli ITB og lærleggs. 

Einstaklingar með ITBFS greina gjarnan frá 

sársauka á hliðlægum hluta hnés, sér í lagi við 

beingnípu lærleggs (Ekman, Pope, Martin og Curl, 

1994; Falvey o.fl., 2010). 

ITBFS er algengasta orsök hliðlægs hnéverkjar í 

íþróttum og meðal hlaupara er tíðnin talin vera allt að 

12% á ári og er algengari meðal kvenna en karla  

(Brukner og Khan, 2017, bls. 809; Ellis o.fl., 2007; 

Falvey o.fl., 2010; Miller, Lowry, Meardon og Gillette, 

2007; Van der Worp, van der Horst, de Wijer, Backx 

og Nijuis-van der Sanden, 2012). Vert er að geta þess 

að verkur sem tengist ITBFS virðist yfirleitt ekki koma 

fram fyrr en hlaupnir hafa verið nokkrir kílómetrar 

(Baker og Fredericson, 2016; Louw og Deary, 2014). 

Sú staðreynd getur hæglega leitt til þess að einstaklingurinn seinki því að leita sér aðstoðar vegna 

þess að hann telur að ekki sé um alvarleg meiðsli að ræða þar sem hann jafnar sig tiltölulega fljótt 

aftur eftir átök. Þess ber að geta að meinafræðin að baki ITBFS er flókin og ekki að fullu útskýrð (Louw 

og Deary, 2014). Hins vegar hafa ýmsar tilgátur verið settar fram varðandi ástæður fyrir ITBFS og 

tengjast þær þáttum eins og rangri þjálfun, slæmum skóbúnaði, vöðvaójafnvægi og lífaflfræðilegum 

þáttum (Falvey o.fl., 2010; Louw og Deary, 2014). 

Röng þjálfun getur til dæmis verið afleiðing ofálags og þess að hlaupið sé niður halla eða í 

hliðarhalla (Archbold og Mezzadri, 2014; Ellis o.fl., 2007; Louw og Deary, 2014; Orchard, Fricker, 

Abud og Mason, 1996). Ofálag er einn þeirra þátta sem getur haft áhrif á að einstaklingur þrói með sér 

ITBFS. Ástæðan er ekki síst talin tengjast óeðlilega miklum og langvarandi núningi milli ITB og 

Mynd 3. „Iliotibial band“, hliðlæg 

beingnípa lærleggs, hliðlægur 

víðfaðmavöðvi og slímbelgur. 

Birt með leyfi rétthafa 

(https://loptonline.com/patient-

education/injuries-

conditions/knee-knee-

issues/iliotibial-band-

syndrome/). 

„Iliotibial  
band“ 

Hliðlæg 
beingnípa 

lærleggs 

Slímbelgur 

Hliðlægur 
víðfaðmavöðvi 

 

https://loptonline.com/patient-education/injuries-conditions/knee-knee-issues/iliotibial-band-syndrome/
https://loptonline.com/patient-education/injuries-conditions/knee-knee-issues/iliotibial-band-syndrome/
https://loptonline.com/patient-education/injuries-conditions/knee-knee-issues/iliotibial-band-syndrome/
https://loptonline.com/patient-education/injuries-conditions/knee-knee-issues/iliotibial-band-syndrome/
https://loptonline.com/patient-education/injuries-conditions/knee-knee-issues/iliotibial-band-syndrome/
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beingnípu lærleggs (Archbold og Mezzadri, 2014; Ellis o.fl., 2007). Það að hlaupa niður halla eða í 

hliðarhalla getur leitt til mikils vöðvaálags á ákveðna vöðvahópa eins og fráfærivöðva og miðþjóvöðva 

og það kann að auka líkur á ITBFS (Louw og Deary, 2014; Orchard o.fl., 1996). Það að æfa í slitnum 

skóm eða klæðast skóútbúnaði sem hentar ekki þeirri þjálfun sem einstaklingurinn stundar getur valdið 

ITBFS (Archbold og Mezzadri, 2014; Louw og Deary, 2014). Ástæðan getur tengst rangri beitingu fótar 

við lendingu á jörðu sem getur haft neikvæð áhrif á hnéð vegna þess höggkrafts sem ekki síst neðri 

útlimir verða fyrir.  

Vöðvaójafnvægi er algeng ástæða ITBFS og tengist ekki síst fráfæravöðvum (e. abductor 

muscles). Til fráfæravöðva fótleggs teljast stærsti þjóvöðvi (m. gluteus maximus), miðþjóvöðvi (m. 

gluteus medius), minnsti þjóvöðvi (m. gluteus minimus), lærfellsspennir (m. tensor fascia latae) og fleiri 

vöðvar eins og langi aðfærsluvöðvi (m. adductor longus). Ef ójafnvægi tengt vöðvastyrk og 

vöðvastífleika myndast á milli þessara vöðvahópa aukast líkur á meiðslum eins og á ITBFS (Baker og 

Fredericson, 2016; Louw og Deary, 2014). Þar að auki hefur það sýnt sig að veikleiki í miðþjóvöðva 

getur leitt til aukinnar aðfærslu (e. adduction) á horni í mjaðmalið sem leiðir til aukins álags á ITB. 

Dæmi um lífaflfræðilega þætti sem geta haft áhrif á ITBFS eru a) hár eða lár fótabogi (e. foot 

arches) sem talið er geta breytt lífaflfræðilegri virkni hlaupastíls sem aftur leiðir til óæskilegrar 

líkamsbeitingar og getur þar með aukið líkur á meiðslum eins og ITBFS (Falvey o.fl., 2010); b) 

rétthverfing/yfir ranghverfing fótar getur haft sömu afleiðingar í för með sér og ef um háan eða lágan 

fótaboga er að ræða þar sem lífaflfræðileg breyting á sér stað á hlaupastíl (Louw og Deary, 2014); c) 

ójöfn fótleggjalengd hefur áhrif á mjaðmavirkni og kann að leiða til ITBFS (Louw og Deary, 2014; Van 

der Worp, van der Horst, de Wijer, Backx og Nijhuis-van der Sanden, 2012); d) hjólbeinótt- og 

kiðstaða hnés geta bæði verið tilkomin vegna meðfæddra eða áunninna ástæðna en hjólbeinótt staða 

hnés er talin algengari ástæða fyrir ITBFS (Falvey o.fl., 2010) og að lokum e) afbrigðileg mjöðm sem 

getur bæði verið meðfædd eða áunnin (Van der Worp o.fl., 2012). Dæmi um vandamál í mjöðm sem 

kann að leiða til ITBFS er rangvöxtur mjaðmar (e. hip dysplasia), breyting á lærleggshálshorni og 

breyting sem verður á mjöðm vegna slitgigtar. Það að mæla fótleggjalengd er tiltölulega auðvelt í 

framkvæmd. Þess ber þó að geta að slíkar mælingar geta blekkt og möguleg ástæða þess er tengt 

vöðvum sem geta valdið því að óeðlilegur snúningur komi á mjaðmagrindina sem leiðir til þess að 

annar fóturinn virðist styttri en hinn. 

Eitt helsta markmið meðferðar er að rjúfa þann vítahring sem einstaklingurinn hefur komið sér í og 

tengist oft ofþjálfun, rangri líkamsbeitingu og röngum skóbúnaði (Van der Worp o.fl., 2012). Nokkrar 

meðferðarleiðir eru í boði við ITBFS og fer það eftir alvarleika meiðsla hvaða meðferðarleiðir verða 

fyrir valinu. Dæmi um leiðir sem stuðst er við er hvíld, minnkað æfingaálag, kæling til þess að draga úr 

bólgum, teygjur á stærsta miðþjóvöðva og spennivöðva lærfells til þess að minnka spennuna á 

svæðinu og styrkjandi æfingar fyrir fráfærivöðva mjaðma (Baker og Fredericson, 2016; Ellis o.fl., 2007; 

Falvey o.fl., 2010; Van der Worp o.fl., 2012). Einnig er oft boðið upp á mjúkvefjameðferð (sjúkranudd) 

og bólgueyðandi lyf ásamt því að lögð er mikil áhersla á að fræða einstaklinginn svo að hann sé betur 

í stakk búinn til að fyrirbyggja það að lenda aftur í aðstæðum sem ýta undir ITBFS. 
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1.3 Hlaup 

Augljósasti munurinn á göngu og hlaupi er að við göngu kemur tímabil þar sem báðir fætur snerta 

undirlag á sama tíma og kallast það tvöfaldur stuðningur (Dugan og Bhat, 2005; Novacheck, 1998; 

Yam, Nixon og Carter, 2002). Aftur á móti þegar hlaupið er, þá kemur tímabil þar sem báðir fætur eru í 

loftinu á sama tíma og kallast það tvöfalt svif. Ferlar hlaups eru frábrugðnir göngu að því leyti að 

liðhreyfingar aukast verulega eftir því sem hraðinn eykst og krefst hlaup þar af leiðandi meira 

jafnvægis og aukins vöðvastyrks (Yam o.fl., 2002). 

1.3.1 Hlaupahringur 

Hlaupahring er skipt í stöðufasa (e. stance phase) og sveiflufasa (e. swing phase). Inni í 

sveiflufasanum er svokallaður sviffasi (e. float phase) (mynd 4) (Dugan og Bhat, 2005). 

Hlaupahringurinn hefst á stöðufasa þ.e. þegar fótur nær snertingu við undirstöðuflöt. Því næst lyftist 

hæll frá jörðu og í lokin fer fram fráspyrna (e. toe off) þar sem táin lyftist af undirstöðufleti. Um leið og 

tá fer af undirstöðufleti hefst svokallaður sveiflufasi. Sveiflufasi skiptist í upphaf sveiflu (e. initial swing) 

sem hefst um leið og fráspyrna á sér stað og endar í lok sveiflu (e. terminal swing) við snertingu sama 

fóts á undirstöðuflöt. Það sem er einkennandi fyrir hlaup er að í sveiflufasa eru tvö tímabil af 

svokölluðum sviffasa. Eftir því sem hraðinn eykst þá fer minni tími í stöðufasa en tíminn sem fer í 

sveiflufasa eykst. Við aukinn hraða eykst einnig skreflengdin. 

 

 

Mynd 4. Hlaupahringurinn. Birt með leyfi rétthafa (https://www.kintec.net/blog/the-run-centre-4-point 

run-analysis/). 

 

1.3.2 Áhrif vöðvaþreytu á hlaup 

Þreyta sem kemur fram í vöðva, við til dæmis hlaup, hefur verið skilgreind sem skerðing á hæfni 

vöðvans til að framkalla afl (Stephens og Taylor, 1972). Vöðvaþreyta hefur verið talin orsakaþáttur í 

mörgum gerðum hlaupameiðsla (Christina, White og Gilchrist, 2001). Tengsl vöðvaþreytu við hlaup 

hefur verið rannsökuð mikið og nefna má rannsókn frá árinu 1989 þar sem kom fram að ákaft hlaup 

leiðir til vöðvaþreytu (Frankel, Forssén, Nachamie og Yelle, 1989). Sýnt hefur verið fram á að 

Tvöfalt 
 svif 

Tvöfalt 
 svif 

Upphaf sveiflu Lok sveiflu 

Upphafs snerting Tá af jörðu Mið stöðufasi Upphafs snerting 

Frásog Framknúningur 

Högg Drif Bati Stökk 

Stöðufasi = 40% Sveiflufasi = 60% 

 

Mið sveifla 

https://www.kintec.net/blog/the-run-centre-4-point-run-analysis/
https://www.kintec.net/blog/the-run-centre-4-point-run-analysis/
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vöðvaþreyta stuðlar að seinkun í vöðvavirkjun og breytingum á hreyfiferlum (e. kinematic) og 

hreyfiorku (e. kinetic) í hlaupaskrefum (e. running stride) (Gerlach o.fl., 2005; Rauh o.fl., 2005; Rauh, 

Koepsell, Rivara, Rice og Margherita, 2007). Það hefur einnig sýnt sig að hlaupatengd vöðvaþreyta 

getur dregið úr skilvirkni hreyfinga og breytt hreyfiferlum við hlaup sem ýtir þá undir hættu á bráðum 

meiðslum eða álagsmeiðslum (Bazuelo-Ruiz, Medina, Lopez, Llana-Belloch og Dura-Gil, 2016; 

Cowley og Gates, 2017). 

 

1.4 Mjólkursýruþröskuldur  

Mjólkursýruþröskuldur (e. lactate threshold), einnig kallaður loftfirrðarþröskuldur, er sá tímapunktur við 

stigvaxandi ákefð þegar mjólkursýra fer að safnast saman í blóði (Ghosh, 2004). Mjólkursýrutilgátan 

segir að eftir því sem einstaklingurinn er í betra þolformi því hærri sé mjólkursýruþröskuldurinn. Áður 

en að mjólkursýruþröskuldinum er náð er framleiðsla orkumyndunar aðallega loftháð og mjólkursýra 

safnast ekki upp. Hins vegar gerist það að við aukna ákefð nær loftháða kerfið ekki að fullnægja 

orkumynduninni og kemur þá til kasta loftfirrta kerfisins. Sem dæmi má nefna, þá hefur verið bent á að 

mjólkursýruþröskuldur óþjálfaðra einstaklinga gerir vart við sig þegar ákefð þjálfunar fer yfir um það bil 

55% af hámarks súrefnis upptöku miðað við 90% ef um vel þjálfaða einstaklinga er að ræða (Hoffman, 

2014). Þessi vitneskja gerir það að verkum að með því að framkvæma hlaupapróf til að meta 

mjólkursýruþröskuld er hægt á einfaldan hátt að reikna út mjólkursýruþöskuldinn (fylgiskjal I). Hraðinn 

við mjólkursýruþröskuld hefur verið talinn einn af bestu lífeðlisfræðilegum vísbendingum um árangur í 

langhlaupum (Bassett og Howley, 2000; Mo og Chow, 2018). Til að bæta árangur sinn þá hafa 

hlauparar verið hvattir til að æfa sig við eða örlítið yfir mjólkursýruþröskulds hraða. Þær niðurstöður 

sem prófið veitir getur íþróttamaðurinn síðan nýtt sér til að búa til æfingarprógramm sem miðast við 

hans mjólkursýruþröskuld. 
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2 Markmið 

Helsta markmið rannsóknarinnar var að auka skilning á því hvaða breytingar verða á hreyfiferlum í 

vinstra hné hjá karlkyns hlaupurum þegar þeir þreytast við hlaup á hlaupabretti rétt fyrir ofan 

mjólkursýruþröskuldinn. Skoðuð voru áhrif þreytu á stöðufasa, sveiflufasa, hlaupahring og skreflengd 

hjá mismunandi reynsluflokkum þ.e. afreksmenn, reyndir og byrjendur. Einnig var skoðað á hvaða hátt 

hnéhorn í þykktarsniðs- (e. sagittal plane) og krúnusniðsfleti (e. frontal plane) breytast við þreytu þegar 

vinstri hæll lendir á hlaupabretti, við hámarks hnéhorn í stöðufasa og þegar vinstri tá fer af 

hlaupabretti. Rannsóknarspurningin er svohljóðandi: Hversu mikil áhrif hefur þreyta, sem framkallast á 

meðan hlaupið er á hlaupabretti, á hreyfiferla í vinstra hné hjá karlkyns hlaupurum í þykktarsniðs- og 

krúnusniðsfleti?  

Tilgátur þær sem unnið var út frá voru eftirfarandi:  

1) Þreyta hjá hlaupurum með minni reynslu veldur meiri breytingum á hreyfiferla í hné sem leiðir 

til aukinnar áhættu álagsmeiðsla miðað við vana hlaupara. 

2) Eftir því sem hlauparar hlaupa hraðar því meiri tíma eyða þeir í sveiflufasa og skreflengdin þar 

með eykst.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið er langsniðs hálfrannsókn með íhlutun en í því felst að borið er saman ástand 

þátttakanda þegar hann byrjar að hlaupa og svo aftur þegar hann hefur hlaupið nánast eins lengi og 

hann getur á hlaupabretti á hraða sem er rétt yfir mjólkursýruþröskuldinum. Allir þátttakendur fengu 

sama inngripið og hver og einn var þar með viðmið fyrir sjálfan sig. Íhlutunin fólst í að framkalla 

stigvaxandi þreytu hjá þátttakendum. Mælingar fóru fram í nóvember og desember árið 2018 á 

Rannsóknarstofu í hreyfivísindum við Háskóla Íslands í Stapa við Hringbraut í Reykjavík. Rannsóknin 

var samþykkt af Vísindasiðanefnd og tilkynnt til Persónuverndar (númer leyfis hjá Vísindasiðanefnd er 

VSN-18-172).  

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru karlkyns sjálfboðaliðar á aldrinum 20–40 ára sem stunda hlaup 

reglulega sér til heilsubótar. Send var auglýsing og upplýsingablað um rannsóknina í gegnum 

tölvupóst á hlaupahópa víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu þar sem leitað var eftir sjálfboðaliðum. 

Erfiðlega tókst að fá þátttakendur í rannsóknina þannig að þrír reyndir hlauparar, sem æfa hlaup með 

keppnisliði á höfuðborgarsvæðinu og hafa verið í landsliðsúrtaki, tóku einnig þátt. Þátttakendur voru 

14 talsins, 11 af þeim stunda hlaup í skipulögðum hlaupahópum á höfuðborgarsvæðinu og þrír hafa 

verið í landsliðsúrtaki. Þeir sem tóku þátt í rannsókninni voru því bæði byrjendur sem og lengra komnir 

hlauparar. Þátttakendur máttu ekki hafa fötlun eða sjúkdóma sem gætu haft áhrif á hlaupin, til dæmis 

undirliggjandi hjarta- eða lungnasjúkdóma. Einnig þurftu þeir að þekkja inn á hlaupabretti og vera vanir 

að nota það. Þátttakendum var skipt upp í þrjá reynsluflokka: 1) afreksmenn en í þeim flokki voru 

einstaklingar sem hlaupa með afreksmennsku í huga (n=3); 2) reyndir en þar voru einstaklingar sem 

hafa stundað hlaup í þrjú eða fleiri samfelld ár (n=7); og 3) byrjendur en í þann flokk fóru þeir sem 

höfðu stundað hlaup skemur en í þrjú samfelld ár (n=4). 

3.3 Tækjabúnaður  

Hreyfigreiningarkerfið samanstóð af átta háhraðamyndavélum 

sem mynduðu 400 ramma á sekúndu á afmörkuðu svæði sem 

fyrir fram hafði verið kvarðað fyrir hvern og einn þátttakanda. 

Hlaupabrettið var af gerðinni QUASARmed (mynd 5). Vinstra 

handriðið var tekið af en handriðið hægra megin var á og þar 

var hægt að hækka og lækka hraðann sem og fylgjast með 

tímanum, hraðanum og púlsinum. Púlsmælir af gerðinni Polar 

var notaður ásamt blóðþrýstingsmæli og hjartarafritstæki. 

    

 

Mynd 5. Hlaupabrettið ásamt   

þátttakanda í seinni 

mælingunni. Mynd úr 

einkasafni höfundar. 
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3.4 Framkvæmd mælinga 

3.4.1 Uppsetning tækjabúnaðar 

Áður en mælingarnar voru framkvæmdar þurfti að staðla 

svæðið þar sem rannsóknin átti að fara fram. Það var gert 

með því að stilla átta háhraðamyndavélum í kringum 

hlaupabretti. Því næst var svæðið kvarðað en þá var einn 

vinkill með endurskinskúlum lagður á hlaupabrettið og 

vöndur snúinn í kringum og yfir hlaupabrettið til að afmarka 

svæðið (mynd 6). Nauðsynlegt var að minnsta kosti þrjár af 

þeim átta myndavélum, sem notast var við, næðu að  

mynda hverja endurskinskúlu samtímis allt hlaupið.  

         

 

     
                   

3.4.2 Endurskinskúlur  

Endurskinskúlur voru settar bæði á vinstri og hægri helming líkama hvers þátttakanda til þess að 

merkja staðsetningar þeirra liðamóta sem rannsaka átti. Fjörutíu og sex endurskinskúlur voru settar á 

eftirfarandi staði samkvæmt leiðbeiningum „C-motion Marker Set Guidlines“ (Marker Set Guidlines, 

2015) sem sést á mynd 7 (fylgiskjal II): Hálshryggjarlið númer sjö (e. cervical vertabra 7, C7), 

bringubein (e. manubrium of sternum), brjótshryggjarlið númer tíu (e. thoracic vertabra 10, T10), 

axlarhyrnur (e. acromion), mjaðmabeinskamba (e. crista iliaca), framhorn á mjaðmagrind (e. anterior 

superior iliac spine, ASIS), spjaldbein (e. sacrum), afturhorn á mjaðmagrind (e. posterior superior iliac 

spine, PSIS), stærri mjaðmakúlur (e. greater trochanter), miðlægar lærleggshnúfur (e. medial femoral 

condyle), hliðlægar lærleggshnúfur (e. lateral femoral condyle), miðlægar dálkshnyðjur (e. medial 

malleolus), hliðlægar dálkshnyðjur (e. lateral malleolus), tvær endurskinskúlur aftan á hæl (e. 

calcaneus) það er neðarlega og ofarlega á hæl, á stóru tá (e. metatarsal 1) og litlu tá (e. metatarsal 5). 

Skeljar með fjórum endurskinskúlum voru settar á læri og kálfa beggja vegna.  

Eftir að lokið hafði verið við að festa allar endurskinskúlurnar tryggilega á þátttakanda steig 

þátttakandinn upp á hlaupabrettið þar sem tekin var kyrrstöðumæling í 10 s (mynd 8). Þátttakandinn 

mátti ekki hreyfa sig en endurskinskúlurnar voru notaðar til að skilgreina líkamshluta og staðsetja 

miðju liða í Qualisys Oqus 300 hreyfigreiningarkerfi (Qualisys AB, Gautaborg, Svíþjóð) en þannig er 

hægt að byggja upp beinagrind þátttakanda í þrívídd í tölvuforritinu Visual3D. Þegar 

kyrrstöðumælingunni var lokið voru 12 endurskinskúlur fjarlægðar en þær voru aðeins notaðar til þess 

að staðsetja liðamót eða snúningsása og önnur líffræðileg landamerki og kallast líffræðilegar 

endurskinskúlur (e. anatomical marker). Þær endurskinskúlur sem voru fjarlægðar voru 

mjaðmabeinskambar, mjaðmakúlur, miðlægar- og hliðlægar lærleggshnúfur og miðlægar- og hliðlægar 

dálkshnyðjur. Þær endurskinskúlur sem eftir voru á þátttakandanum voru svokallaðar mælinga 

Mynd 6. Vinkill og vöndur sem notaðir 

voru til þess að afmarka 

svæðið. Mynd úr einkasafni 

höfundar. 
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endurskinskúlur (e. tracking marker) og eru notaðar til að staðsetja líkamshluta í þrívíðu rúmi og 

staðsetning þeirra verður að vera sú sama út alla mælinguna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Uppsetning á endurskinskúlum samkvæmt leiðbeiningum „C-Motion Marker Set Guidelines“ 

(Marker Set Guidlines, 2015). Mynd úr einkasafni höfundar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Dæmi af kyrrstöðumælingu af þátttakanda. Þar er búið er að skilgreina líkamshluta og 

  staðsetja miðju liða í Qualisys og þar með byggja upp beinagrind af þátttakanda í þrívídd í 

  Visual3D. 
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3.4.3 Aðferðir 

Mælingarnar fóru fram í Rannsóknarstofu í hreyfivísindum við Háskóla Íslands í Stapa. Hver 

þátttakandi mætti tvisvar í mælingu með viku millibili. Þegar þátttakandinn mætti í fyrri mælinguna 

svaraði hann spurningalista um meiðsli, þjálfunarálag og þjálfunarsögu ásamt því að skrá niður hæð 

og þyngd (fylgiskjal III). Því næst var hver þátttakandi beðinn um að lesa og skrifa undir upplýst 

samþykki ásamt því að Borg áreynslukvarðinn var kynntur (fylgiskjal IV). Borg áreynslukvarðinn er 

sjálfsmatskvarði sem nær frá 6–20 þar sem þátttakandinn tilgreinir hvar á kvarðanum hann upplifir 

álagið við þjálfunina. Talan 6 svarar til hvíldar en talan 20 er hámarksáreynsla (Borg og Kaijser, 2006). 

Mældur var blóðþrýstingur og hjartsláttartíðni fyrir og eftir hlaup ásamt því að fylgst var með 

hjartsláttartíðninni meðan á hlaupinu stóð. Hjartarafrit var tekið fyrir hlaup til að ganga úr skugga um 

að ekkert óeðlilegt kæmi þar fram. Því næst hófst hlaupaprófið til að meta mjólkursýruþröskuldinn. 

Þátttakendur byrjuðu þá á því að hita upp í um það bil 5 mín á hlaupabrettinu á hraða að eigin vali 

sem átti að vera þægilegur upphitunarhraði ásamt því að teygja eftir á. Því næst var ákveðinn 

upphafshraði á mjólkursýrumælingunni en sá hraði var stilltur á aðeins hærri hraða miðað við 

upphitunarhraðann. Þátttakendur hlupu síðan eins lengi og þeir treystu sér til. Notast var við Borg 

áreynslukvarðann og stefnt var að því að þátttakendur myndu fara yfir 19,5 á kvarðanum. Hraðinn á 

hlaupabrettinu jókst sjálfkrafa á 7 mín fresti um 0,6 m/s. Hjartsláttartíðnin var skráð á þriggja og hálfs 

mín fresti og samhliða því var þátttakandinn spurður hvar hann mæti sig á Borg áreynslukvarðanum.  

Í seinna hlaupinu sem átti sér stað um það bil viku síðar hljóp þátttakandinn ber að ofan, í þröngum 

hlaupabuxum og í þeim hlaupaskóm sem hann var vanur að hlaupa í. Byrjað var á því að setja 11 

vöðvarafritsmæla á þátttakandann en ekki verður fjallað meira um þá mælingu í þessari rannsókn (sjá 

meistaraverkefni Orra Gunnarssonar, 2019). Því næst voru 46 endurskinskúlur festar á þátttakandann 

með lími og teipi. Staðsetning endurskinskúlnanna á kálfum takmarkaðist af því að búið var að setja 

vöðvarafritsmæla á þátttakandann þannig að endurskinskúlurnar þurftu að vera staðsettar ofarlega á 

vinstri kálfanum. Eftir að kyrrstöðumæling hafði farið fram 

á hlaupabrettinu þá hituðu þátttakendur upp í 5 mín á 

þægilegum upphitunarhraða að eigin vali ásamt því að 

framkvæma teygjur eða hreyfiteygjur. Því næst hófst 

seinni mælingin. Þátttakendur hlupu þá á hraða sem var 

0,2 m/s yfir þeirra mjólkursýruþröskuldi sem eins og áður 

hefur komið fram fannst með fyrri mælingunni. 

Þátttakendur hlupu eins lengi og þeir treystu sér til eða 

þar til þeir mátu sig vera komna á 19 á Borg 

áreynslukvarðanum og voru þeir spurðir á tveggja mín 

fresti hvernig þeir mátu sig á honum (mynd 9). Allan 

tímann meðan á hlaupinu stóð var gögnum safnað með 

myndavélum í Qualisys hreyfigreiningarkerfinu.    

 

Mynd 9. Þátttakandi í seinni mælingu.  

  Mynd úr einkasafni höfundar. 
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3.4.4 Úrvinnsla gagna 

Sá hreyfiferill sem var skoðaður sérstaklega í þessu verkefni var vinstri hnéliður í stöðufasa en þá var 

skoðað hve stórt hnéhornið var þegar vinstri hæll lenti á hlaupabrettinu, þegar vinstri tá fór upp af 

hlaupabrettinu og hve stórt hnéhornið var við hámarks beygju í stöðufasanum. Einnig var skoðað 

hversu lengi þátttakendur voru í stöðufasa, sveiflufasa og hlaupahring ásamt því hver skreflengdin hjá 

þátttakendum var. Sú endurskinskúla sem var notuð til þess að greina þegar vinstri hæll lenti á 

hlaupabrettinu var sú sem var staðsett neðarlega á hælnum. Þegar tá fór af hlaupabrettinu var 

endurskinskúlan á litlu tá notuð. Skeljar á kálfum og læri voru notaðar til þess að finna út horn hnés. 

Ákveðið var að skoða þrjá 30 s búta hjá hverjum þátttakanda og vinna úr þeim gögnum. Hver 30 s 

bútur samanstóð af um 50 hlaupahringjum. Þeir bútar sem voru valdir höfðu að geyma fyrstu 30 s 

hlaupsins (óþreyttur) sem samsvarar 6–13 á Borg kvarðanum, miðbik hlaups (miðlungs þreyttur) sem 

samsvarar 14–17 á Borg kvarðanum og svo seinustu 30 s hlaupsins (þreyttur) sem samsvarar 18–20 

á Borg kvarðanum.  

Úrvinnsla gagna fór fram í forritinu Qualisys Track Manager á fyrstu stigum rannsóknar en gögnin 

fengust með því að nota átta myndavélar frá Qualisys á meðan á hlaupinu stóð þar sem 

endurskinskúlurnar bjuggu til líkan af líkamanum. Því næst voru gögnin flutt yfir í Visual3D (V3D) 

forritið frá C-motion sem er sérhæft forrit til að vinna með lífaflfræðileg gögn, þ.e. til þess að reikna út 

hreyfiferla, liðhorn, skilgreindar breytur og fleira. Reiknaðar voru valdar hreyfifræðilegar og 

hreyfiorkulegir stikar úr þrívíddar gögnum. Þegar unnið var úr gögnunum var horft á tvo fleti, þ.e. 

þykktarsniðsflöt og krúnusniðsflöt, við greiningu hreyfiferlanna. Þykktarsniðsflötur er X ás sem er 

beygja (e. flexion) og rétta (e. extension) hnés. Krúnusniðsflötur er Y ás sem er kiðstaða (e. valgus) og 

hjólbeinótt staða (e. varus) hnés þar sem kiðstaða er táknuð sem mínus og hjólbeinótt staða sem plús. 

Tölfræðigreiningar fóru fram í forritinu SAS Enterprise Guide 7.1. Fjölþátta blandaðar 

dreifnigreiningar (e. mixed model ANOVA) voru notaðar til þess að reikna út mun á mismunandi 

þreytuástandi og reynsluflokkum fyrir mismunandi breytur ásamt því að rannsaka hvort marktæk 

víxlhrif væru milli þessara þátta. Tukey eftirá próf var notað við úrvinnslu gagna til þess að finna út 

hvar marktækur munur var innan reynsluflokka þegar þreytan fór að hafa áhrif. Öryggismörk voru sett 

við 95% og marktektarmörkin við 5% (=0,05). Í lokin var svo gögnum úr SAS safnað saman í 

Microsoft Excel þar sem sett voru upp töflur og súlurit.  

3.5 Siðfræði 

Áður en ráðist var í rannsóknina voru þátttakendur upplýstir út á hvað rannsóknin gekk og þeim tjáð að 

þeim væri frjálst að hætta hvenær sem væri og þá án nokkurra útskýringa eða eftirmála (Stefánsdóttir, 

2013). Lagt var mikil áhersla á að passað væri upp á heilsufarslegt öryggi þátttakenda og skýrt tekið 

fram að allar upplýsingar væru trúnaðarmál. Að lokum má geta þess að þátttakendur voru tryggðir á 

meðan rannsókn stóð yfir.  
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4 Niðurstöður 

Tafla 1 sýnir lýsandi tölfræði fyrir aldur, hæð og þyngd þátttakenda. Meðaltalshraði milli reynsluflokka í 

seinni mælingunni, hversu margar mín þeir hlupu í seinni mælingunni sem og meðaltals km fjöldan á 

viku sem reynsluflokkarnir hlupu tvo mánuði fyrir rannsókn er hægt að sjá í töflu 2. Horft var á liðferla 

vinstra hnés í tveimur flötum þegar vinstri hæll lenti á hlaupabretti og þegar vinstri tá fór af 

hlaupabrettinu, þ.e. í þykktarsniðsfleti (mynd 10) og krúnusniðsfleti (mynd 11). Á myndum 10 og 11 er 

sýnt dæmi um einn hlaupahring hjá þáttttakanda í rannsókninni fenginn úr Visual3D forritinu.  

 

Tafla 1. Aldur, hæð og þyngd þátttakenda. 

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 

 

 

Tafla 2. Meðaltalshraði í seinni mælingu, hversu margar mín þeir hlupu í seinni mælingunni ásamt 

æfingamagni hjá hverjum reynsluflokk. Hraði í seinni mælingu var 0,2 m/s yfir 

mjólkursýruþröskuldi sem mældur var í fyrri mælingunni og æfingamagn er meðaltals km fjöldi 

á viku tvo mánuði fyrir rannsókn. Meðaltal og staðalfrávik eru sýnd.  

Reynsluflokkar m/s Staðalfrávik mín Staðalfrávik km/viku Staðalfrávik 

Afreksmenn (n=3) 5,3 0,3 13,0 9,5 96,7 15,3 

Reyndir (n=7) 4,1 0,4 13,4 3,6 32,9 18,0 

Byrjendur (n=4) 4,1 0,2 12,8 4,1 43,6 14,9 
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Mynd 10. Dæmi um einn hlaupahring hjá þátttakanda í rannsókninni úr Visual3D. Bláa línan táknar að 

 vinstri hæll lendir á hlaupabrettinu og bleika línan táknar að vinstri tá lyftist af hlaupabrettinu. 

 Breyting á liðhorni hnés í þykktarsniðsfleti í gegnum hlaupahringinn er sýndur. 

 

 

 

Mynd 11. Dæmi um einn hlaupahring hjá þátttakanda í rannsókninni úr Visual3D. Bláa línan táknar að 

 vinstri hæll lendir á hlaupabrettinu og bleika línan táknar að vinstri tá lyftist af hlaupabrettinu. 

 Breyting á liðhorni hnés í krúnusniðsfleti í gegnum hlaupahringinn er sýndur. Hjólbeinótt 

 staða hnés er sýnd sem plústala og kiðstaða hnés sem mínustala.  

 

Marktæk víxlhrif fundust milli reynsluflokka (afreksmenn, reyndir, byrjendur) og þreytu (óþreyttur, 

miðlungs þreyttur, þreyttur) á hnéhorni þegar vinstri hæll lenti á hlaupabrettinu í þykktarsniðsfleti (X ás) 

(p=<0,0001) (mynd 12) og krúnusniðsfleti (Y ás) (p=<0,0001) (mynd 13). Einnig voru marktæk víxlhrif 

milli reynsluflokka og þreytu á hámarks beygju hnéhorns í stöðufasa í þykktarsniðsfleti (p=<0,0001) 

(mynd 14). Ennfremur fundust marktæk víxlhrif milli reynsluflokka og þreytu á hnéhorni þegar vinstri tá 

fór af hlaupabrettinu í þykktarsniðsfleti (p=<0,0001) (mynd 15) og krúnusniðsfleti (p=<0,0001) (mynd 

16). Þetta þýðir að áhrif þreytunnar á hnéhorn voru ekki þau sömu hjá mismunandi reynsluflokkum 

þegar vinstri hæll lenti á hlaupabrettinu, við hámarks beygju hnéhorns í stöðufasa og þegar vinstri tá 

fór af hlaupabrettinu. 

Helsti munurinn var sá að áhrif þreytu kom fram á mismunandi stigum eftir því hvaða reynsluflokkur 

átti í hlut þegar hæll lenti á hlaupabrettinu í þykktarsniðsfleti en liðhorn hnés jókst þó frá því sem það 

var í óþreyttu ástandi yfir í það sem það var í þreyttu ástandi hjá öllum reynsluflokkunum (mynd 12). 
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Aukin þreyta kom fram á mismunandi tíma eftir því hvaða reynsluflokkur átti í hlut. Hjá flokknum 

afreksmenn hafði þreytan áhrif síðar í hlaupinu ef miðað var við hina tvo reynsluflokkana. Í 

krúnusniðsfleti fór liðhorn hnés í meiri kiðstöðu hjá afreksmönnum eftir því sem þreytan fór að hafa 

áhrif en hins vegar minnkaði kiðstaðan hjá hinum tveimur reynsluflokkunum (mynd 13). Enginn 

marktækur munur fannst innan reynsluflokksins afreksmenn eftir því sem þreytan hafði áhrif en 

marktækur munur fannst hjá reynsluflokkunum reyndir og byrjendur milli óþreytts og þreytts ástands. 

Jafnframt má geta þess að hjá flokknum reyndir fannst einnig marktækur munur milli miðlungs þreyttur 

og þreyttur. Liðhorn vinstra hnés í þykktarsniðsfleti við hámarks beygju í stöðufasa jókst hjá öllum 

reynsluflokkum frá óþreyttur yfir í þreytt ástand, þó mest hjá reynsluflokknum afreksmenn (mynd 14). 

Hjá afreksmönnum jókst liðhorn hnés marktækt eftir því sem þreytan hafði áhrif, þ.e. milli óþreyttur og 

miðlungs þreyttur, miðlungs þreyttur og þreyttur og óþreyttur og þreyttur, en hjá reynsluflokkunum 

reyndir og byrjendur jókst liðhorn hnés ekki marktækt milli miðlungs þreytts og þreytts ástands.  

Þegar tá fór af hlaupabrettinu í þykktarsniðsfleti þá jókst liðhorn hnés marktækt milli þess að vera 

óþreyttur og þreyttur hjá reynsluflokknum byrjendur en það jókst lítilsháttar en þó ekki marktækt hjá 

reynsluflokknum afreksmenn (mynd 15). Aftur á móti þá minnkaði liðhorn hnés marktækt frá því sem 

það var í óþreyttu ástandi yfir í þreytt ástand hjá þeim sem voru reyndir í hlaupum. Í krúnusniðsfleti fór 

liðhorn hnés hjá reyndum hlaupurum í meiri kiðstöðu eftir því sem þreytan hafði áhrif og var það 

marktækt frá óþreyttu í þreytt ástand. Hjá byrjendum fór liðhornið hins vegar í meiri hjólbeinótta stöðu 

og var marktækt milli óþreytts og miðlungs þreytts ástands sem og milli óþreytts og þreytts ástands 

(mynd 16). Hjá þeim sem voru í flokknum afreksmenn minnkaði hjólbeinótta staðan lítilsháttar frá 

óþreyttu yfir í þreytt ástand og var það marktækt. 

 

 

 

Mynd 12. Liðhorn vinstra hnés í þykktarsniðsfleti þegar vinstri hæll lendir á hlaupabretti. Marktækur  

 munur, fundinn með Tukey eftirá prófi, er á milli þeirra súlna sem bera mismunandi bókstafi 

 innan sama reynsluflokks. Þar af leiðir að þær súlur sem hafa sama bókstaf innan sama 

 reynsluflokks sýna ekki marktækan mun. Meðaltal og 95% öryggismörk eru sýnd. 
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Mynd 13. Liðhorn vinstra hnés í krúnusniðsfleti þegar vinstri hæll lendir á hlaupabretti. Hjólbeinótt 

 staða hnés er sýnd sem plústala og kiðstaða hnés sem mínustala. Meðaltal og 95% 

 öryggismörk eru sýnd. Sjá texta undir mynd 12 þar sem bókstafir, sem sjá má fyrir ofan 

 súlurnar, eru útskýrðir. 

 

 

Mynd 14. Liðhorn vinstra hnés í þykktarsniðsfleti við hámarks beygju í stöðufasa. Meðaltal og 95% 

 öryggismörk eru sýnd. Sjá texta undir mynd 12 þar sem bókstafir, sem sjá má fyrir ofan 

 súlurnar, eru útskýrðir.  

 

 

Mynd 15. Liðhorn vinstra hnés í þykktarsniðsfleti þegar vinstri tá fór af hlaupabretti. Meðaltal og 95% 

 öryggismörk eru sýnd. Sjá texta undir mynd 12 þar sem bókstafir, sem sjá má fyrir ofan 

 súlurnar, eru útskýrðir.  
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Mynd 16. Liðhorn vinstra hnés í krúnusniðsfleti þegar vinstri tá fór af hlaupabretti. Hjólbeinótt staða 

 hnés er sýnd sem plústala og kiðstaða hnés sem mínustala. Meðaltal og 95% öryggismörk 

 eru sýnd. Sjá texta undir mynd 12 þar sem bókstafir, sem sjá má fyrir ofan súlurnar, eru 

 útskýrðir. 

 

Marktæk víxlhrif fundust milli reynsluflokka og þreytu á stöðufasa (p=0,006) (mynd 17), sveiflufasa 

(p=<0,0001) (mynd 18), hlaupahring (p=<0,0001) (mynd 19) og skreflengd (p=<0,0001) (mynd 20), 

þ.e. áhrif þreytunnar á stöðufasa, sveiflufasa, hlaupahring og skreflengd voru ekki þau sömu hjá 

mismunandi reynsluflokkum. Helsti munurinn í stöðufasa var sá að hjá reynsluflokknum afreksmenn 

jókst tíminn marktækt milli óþreytts og miðlungs þreytts ástands en var ekki marktækur á milli óþreytts 

og þreytts ástands (mynd 17). Hjá reynsluflokknum reyndir jókst tíminn í stöðufasa marktækt á milli 

óþreytts og þreytts ástands en engin marktæk breyting var á tímanum hjá byrjendum. Tíminn í 

stöðufasanum var þó langminnstur hjá flokknum afreksmenn miðað við hina tvo flokkana. Afreksmenn 

eyddu mun meiri tíma í sveiflufasa miðað við hina tvo flokkana auk þess sem byrjendur voru í styttri 

tíma en reyndir hlauparar (mynd 18). Hjá flokknum afreksmenn hafði þreytan marktæk áhrif á aukinn 

tíma í sveiflufasa milli miðlungs þreyttur og þreyttur sem og milli óþreyttur og þreyttur. Hjá 

reynsluflokknum reyndir hafði þreytan marktæk áhrif á öllum stigum þegar þreytan jókst og hjá 

flokknum byrjendur voru marktæk áhrif milli miðlungs þreyttur og þreyttur. Heildartíminn í hlaupahring 

var mestur hjá reynsluflokknum reyndir, því næst hjá flokknum afreksmenn og minnstur hjá flokknum 

byrjendur (mynd 19). Skreflengdin jókst marktækt við þreytu hjá reynsluflokknum afreksmenn milli 

óþreytts og miðlungs þreytts ástands sem og á milli óþreyttur og þreyttur (mynd 20). Hjá 

reynsluflokknum reyndir jókst skreflengdin marktækt eftir því sem þreytan jókst og hjá flokknum 

byrjendur jókst skreflengdin marktækt milli miðlungs þreytts og þreytts ástands. Skreflengdin var 

áberandi mest hjá flokknum afreksmenn og var hún marktæk milli reynsluflokka, þ.e þeir sem voru í 

flokknum afreksmenn tóku marktækt lengri skref ef miðað var við reynsluflokkana reyndir og byrjendur. 
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Mynd 17. Stöðufasi vinstri fótar. Meðaltal og 95% öryggismörk eru sýnd. Sjá texta undir mynd 12 þar 

 sem bókstafir, sem sjá má fyrir ofan súlurnar, eru útskýrðir.  

 

 

 

Mynd 18. Sveiflufasi vinstri fótar. Meðaltal og 95% öryggismörk eru sýnd. Sjá texta undir mynd 12 þar 

 sem bókstafir, sem sjá má fyrir ofan súlurnar, eru útskýrðir.  
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Mynd 19. Hlaupahringur vinstri fótar. Meðaltal og 95% öryggismörk eru sýnd. Sjá texta undir mynd 12 

 þar sem bókstafir, sem sjá má fyrir ofan súlurnar, eru útskýrðir.  

 

 

 

Mynd 20. Skreflengd vinstri fótar. Meðaltal og 95% öryggismörk eru sýnd. Sjá texta undir mynd 12 þar 

 sem bókstafir, sem sjá má fyrir ofan súlurnar, eru útskýrðir.  
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5 Umræða 

5.1 Helstu niðurstöður 

Helstu niðurstöður voru á þá leið að hjá afrekshlaupurum jókst hnéhorn í þykktarsniðsfleti marktækt 

meira við hámarks beygju í stöðufasa sé miðað við hina tvo flokkana eftir því sem þreytan hafði áhrif. 

Ásamt því hafði flokkurinn afreksmenn tilhneigingu, sem ekki náði tölfræðilegri marktækni, til að lenda 

á hlaupabretti með stærra liðhorn í þykktarsniðsfleti ef miðað er við hina tvo flokkana. Í krúnusniðsfleti 

þegar hæll lenti á hlaupabrettinu jókst kiðstaða hnés hjá flokknum afreksmenn eftir því sem þreytan 

hafði meiri áhrif en aftur á móti minnkaði kiðstaða hnés hjá hinum tveimur reynsluflokkunum. Einnig 

hlupu þeir sem tilheyrðu flokknum afreksmenn hraðar á hlaupabrettinu sem gerði það að verkum að 

stöðufasinn var styttri, sveiflufasinn lengri og skreflengdin þar með meiri í samanburði við hina tvo 

flokkana. Þar að auki hafði þreytan áhrif á alla reynsluflokkana á þá leið að hnéhorn í þykktarsniðsfleti 

jókst eftir því sem þreytan varð meiri. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu því í ljós að tilgátan um 

sveiflufasa og skreflengd stóðst en hins vegar var ekki hægt að sýna fram á að þreyta hjá hlaupurum 

með minni reynslu valdi meiri breytingum í hné ef miðað var við reyndari hlaupara. 

 

5.2 Áhrif þreytu á hreyfiferla í vinstra hné við lendingu, hámarks beygju 
og fráspyrnu í stöðufasa  

Þegar þátttakendur hlupu á hlaupabrettinu var hlaupið rétt yfir mjólkursýruþröskuldinum þar sem 

mjólkursýran var að safnast upp hægt og rólega allan hlaupatímann. Það leiddi til umtalsverðrar 

vöðvaþreytu og einnig var ekki hægt að útiloka einhverja taugaþreytu. Meiri beygja hnés þegar hæll 

lendir á hlaupabretti í þykktarsniðsfleti hefur verið tilgreindur sem orkusparandi þáttur í hlaupi (e. 

running economy) (Tseh, Caputo og Morgan, 2008). Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að 

hreyfifræðilegar breytingar á liðhorni hnés þegar hæll lendir á undirstöðufleti eru mikilvægir þættir fyrir 

stöðugleika (Bazuelo-Ruiz, Durá-Gil, Palomares, Medina og Llana-Belloch, 2018; Gazendam og Hof, 

2007; Kellis og Liassou, 2009). Þrátt fyrir þetta eru skiptar skoðanir um hvaða áhrif þreyta hefur á 

lífaflfræði hlaups (Bazuelo-Ruiz o.fl., 2018). Talið er að stærra liðhorn hnés, þ.e. meiri beygja í hné, 

þegar hæll snertir undirstöðuflöt aukist eftir því sem þreytan verður meiri og hefur það jákvæð áhrif á 

frammistöðu í hlaupi og það dregur úr líkum á meiðslum (Winter, Gordon og Watt, 2017). Helstu 

niðurstöður rannsókna sem tengjast þreytu í hnjám (Derrick, Dereu og Mclean, 2002; Kellis og 

Liassou, 2009) samræmast niðurstöðum þeirrar rannsóknar sem hér er greint frá sem eru á þá leið að 

aukin þreyta leiðir til meiri beygju hnés þegar hæll lendir á undirstöðufleti. Þess má geta að allir 

reynsluflokkarnir brugðust við þreytu með því að auka beygju hnés marktækt milli óþreytts og þreytts 

ástands þegar vinstri hæll lenti á hlaupabrettinu. Einnig er vert að geta þess að þeir sem tilheyrðu 

flokknum afreksmenn höfðu tilhneigingu til að lenda á hlaupabrettinu í meiri beygju með hnéð miðað 

við þá sem tilheyrðu hinum tveimur flokkunum. Hins vegar, vegna þess hve fáir einstaklingar voru í 

þessum hóp, þá skorti tölfræðilegt afl til að sú tilhneiging næði marktækni. Þetta gæti verið vísbending 

um að þeir sem tilheyra flokknum afreksmenn séu í minni áhættu á að verða fyrir meiðslum þegar 

lending á sér stað. 
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Breytingar á hreyfiferlum við þreytu hafa verið talin auka líkur á meiðslum (Koblbauer o.fl., 2014; 

Mizrahi, Verbitsky og Isakov, 2000; Mizrahi, Verbitsky, Isakov og Daily, 2000). Samkvæmt Sinclair og 

félögum (Sinclair o.fl., 2013) þá eiga hlauparar það frekar til að lenda með hnéð í kiðstöðu heldur en í 

hjólbeinóttri stöðu. Þegar hæll snertir undirstöðuflöt verður oft hröð úthverfing (e. eversion) á hæl og 

þar af leiðandi kiðstaða á hné sem getur aukið líkur á hlaupameiðslum (Barton, Bonanno, Levinger og 

Menz, 2010; Souza, 2016). Rannsóknir hafa bent til þess að mikil úthverfing á hæl og kiðstaða á hné 

geti leitt til hnéskeljarheilkennis. Hættan á slíkum meiðslum eykst eftir því sem hlaupið er lengur og 

þreytan verður meiri (Maas, De Bie, Vanfleteren, Hoogkamer og Vanwanseele, 2018). Samkvæmt 

þessum niðurstöðum má velta því fyrir sér hvort að afrekshlauparar séu í meiri áhættu á að þróa með 

sér hnéskeljarheilkenni miðað við áhugahlaupara. Einnig er hægt að velta því fyrir sér hvort að 

afrekshlauparar þrói með sér lægri tíðni hnéskeljarheilkennis vegna aðlögunar sem þeir ná með 

ástundun skipulagðra æfinga svo sem styrktaræfinga. Þessu er velt upp þar sem rannsókn sú sem hér 

er til umfjöllunar sýndi fram á að afreksmenn juku kiðstöðu hnés, þó ekki marktækt, eftir því sem 

þreytan varð meiri á meðan að kiðstaða hinna tveggja hópanna minnkaði marktækt. Þess má einnig 

geta að hlauparar geta átt það til að lenda með hné í hjólbeinóttri stöðu og það getur leitt til meiðsla 

eins og „iliotibial band friction syndrome” (Souza, 2016). 

Meiri beygja hnés í stöðufasa hefur verið tilgreind sem orkusparandi þáttur í hlaupi (Moore, 2016; 

Tseh o.fl., 2008). Hámarks beygja hnés í stöðufasa er talin vera í kringum 45° (Souza, 2016) og 

samræmist það niðurstöðum þeirrar rannsóknar sem hér er til umfjöllunar. Talið er að eftir því sem 

liðhorn hnés sé minna, þ.e. minni beygja í hné, við stöðufasa að þá aukist líkur á meiðslum (Derrick, 

2004; Winter o.fl., 2017). Aukin beygja hnés við stöðufasa, líkt og á sér stað hjá hröðum hlaupurum, 

kunna að vera eðlileg ósjálfráð viðbrögð sem hjálpa til við að draga úr álagi á hnéliðinn og þar með 

draga úr líkum á meiðslum (Derrick, 2004). Samkvæmt Winter og félögum (Winter o.fl., 2017) varð 

minnkun á beygju hnés í stöðufasa hjá hægari hlaupurum meiri heldur en hröðum hlaupurum eftir því 

sem þreytan fór að hafa áhrif. Niðurstöður rannsóknar framkvæmd á maraþonhlaupurum leiddi í ljós 

að eftir því sem þreytan varð meiri jókst liðhorn hnés við beygju í stöðufasa (Chan-Roper, Hunter, 

Myrer, Eggett og Seeley, 2012). Önnur rannsókn sem framkvæmd var á 15 íþróttamönnum leiddi í ljós 

að þátttakendur beygðu hnén meira í stöðufasa eftir því sem þreytan stigmagnaðist (Zhang, Xia, Dai, 

Sun og Fu, 2018) og sömu niðurstöður fengust í rannsókn hjá Derrick og félögum sem framkvæmd var 

á 10 hlaupurum (Derrick o.fl., 2002). Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á það sama, þ.e. að hné eru 

meira beygð við stöðufasa eftir því sem hlauparar verða þreyttari (Bazuelo-Ruiz o.fl., 2018; Clansey, 

Hanlon, Wallace og Lake, 2012; Dutto, Levy, Lee, Sidthalaw og Smith, 1997). Niðurstöður 

rannsóknanna sem hér hefur verið greint frá samræmast niðurstöðum þeirrar rannsóknar sem hér er til 

umræðu en þar var sýnt fram á að hámarks beygja í stöðufasa jókst marktækt hjá öllum þremur 

flokkunum milli óþreytts og þreytts ástands en þó mest hjá þeim sem tilheyrðu flokknum afreksmenn. 

Niðurstöðurnar gefa því til kynna að þeir sem voru í flokknum afreksmenn eiga í minni hættu á að 

verða fyrir meiðslum í hámarks beygju stöðufasa miðað við hina tvo flokkana.  

Greint hefur verið frá því að meiri beygja hnés við fráspyrnu gæti verið orkusparandi þáttur í hlaupi 

(Moore, 2016) og einnig hefur liðhorn hnés, þegar tá fer af undirstöðufleti, verið talinn mikilvægur 

þáttur sem tengist frammistöðu í hlaupum (Bazuelo-Ruiz o.fl., 2018; Gazendam og Hof, 2007; Kellis 
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og Liassou, 2009). Ekki er víst að það eitt og sér að hafa hnéð í meiri beygju sé orkusparandi heldur 

getur það verið afleiðing af hagkvæmum hlaupastíl sem dregur úr álagi á hné og minnkar þar með 

líkur á meiðslum. Helstu niðurstöður rannsókna Kellis og Liassoiu (Kellis og Liassou, 2009) og Derrick 

og félaga (Derrick o.fl., 2002) sem tengjast þreytu í hnjám voru á þá leið að aukin þreyta leiddi til meiri 

beygju hnés þegar tá fór af hlaupabrettinu. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sem hér er fjallað um 

samræmist ekki endilega þeim niðurstöðum. Hjá afreksmönnum jókst hornið lítillega en þó ekki 

marktækt, hjá byrjendum jókst hornið marktækt en aftur á móti hjá flokknum reyndir þá minnkaði 

hornið marktækt. Hins vegar samræmast niðurstöðurnar samantektarrannsókn Winter og félaga 

(Winter o.fl., 2017) en þar var komist að þeirri niðurstöðu að mismunandi væri eftir einstaklingum hvað 

gerist í hné þegar fráspyrna á sér stað og tengist það ekki endilega þeim reynsluflokki sem viðkomandi 

tilheyrir.  

Rannsakað var hvað gerðist í liðhorni hnés þegar vinstri tá fór af hlaupabretti í krúnusniðsfleti. Í ljós 

kom að reynsluflokkarnir afreksmenn og byrjendur voru í hjólbeinóttri stöðu með hnéð þegar vinstri tá 

lyftist af hlaupabrettinu og þá afreksmennirnir í mun meiri hjólbeinóttri stöðu. Eftir því sem þreytan 

hafði áhrif minnkaði hjólbeinótta staðan markækt hjá hópnum afreksmenn en jókst marktækt hjá 

hópnum byrjendur. Hins vegar voru reyndir hlauparar í lítilsháttar kiðstöðu með hnéð og kiðstaðan 

jókst marktækt eftir því sem meiri þreyta gerði vart við sig. Rannsakanda tókst ekki að finna neinar 

rannsóknir sem tengdust þessu viðfangsefni. Það mætti velta því fyrir sér hvort vera gæti að þeir sem 

tilheyra flokknum afreksmenn séu í meiri áhættu að verða fyrir ofálags meiðslum eins og ITBFS. 

Þessu er velt upp þar sem hjólbeinótt staða hefur verið tengd við ITBFS (Falvey o.fl., 2010; Souza, 

2016). 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að það sé ekki endilega mikil breyting á liðhorni hnés 

sem valdi auknum líkum á meiðslum heldur gæti það einnig verið skortur á breytingum til að bregðast 

rétt við þreytunni. Niðurstöðurnar sýndu að reyndir og byrjendur auka beygju í vinstra hné ekki eins 

mikið miðað við afrekshlaupara þegar þeir þreytast. Afleiðingin gæti verið sú að reyndir og byrjendur 

séu í meiri hættu á að verða fyrir hlaupameiðslum ef miðað er við afreksmenn. 

 

5.3 Áhrif þreytu á þætti hlaupahrings 

Meiðsli vegna ofálags í hlaupum hafa verið tengd þeim tíma sem fóturinn er á undirlagi, þ.e. í 

stöðufasanum, en í þeim fasa eru neðri útlimir taldir líklegastir til að verða fyrir meiðslum (Bailey, 2017; 

Fellin, Manal og Davis, 2010). Með auknum hlaupahraða verða breytingar á hlaupahringnum sem fela 

í sér minni tíma í stöðufasa (Bailey, 2017; Mann og Hagy, 1980) og þar með aukinn tíma í sveiflufasa, 

aukna skreflengd og skreftíðni (Dugan og Bhat, 2005). Með auknum hraða hefur einnig verið sýnt fram 

á að breytingar verða bæði á hreyfiferlum (Dugan og Bhat, 2005; Heiderscheit, Chumanov, Michalski, 

Wille og Ryan, 2011) og hreyfiorku meðan á stöðufasa stendur (Simpson og Bates, 1990). Skiptar 

skoðanir eru um það hvort að styttri eða lengri tími í stöðufasa sé tengt við það að vera orkusparandi 

þáttur í hlaupi. Þannig hafa niðurstöður sumra rannsókna verið á þá leið að styttri tími í stöðufasa sé 

orkusparandi þáttur (Moore, 2016; Nummela, Keränen og Mikkelsson, 2007; Santos-Concejero o.fl., 

2014) á meðan aðrar rannsóknir hafa komist að þeirri niðurstöður að styttri tími í stöðufasa sé ekki 
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orkusparandi þáttur (Di Michele og Merni, 2014; Santos-Concejero o.fl., 2014). Þar að auki er hægt að 

finna rannsóknir þar sem komist er að þeirri niðurstöðu að engin tengsl séu á milli stöðufasa og 

orkusparandi þáttar í hlaupi (Heise og Martin, 2001; Støren, Helgerud og Hoff, 2011; Williams og 

Cavanagh, 1987). Einnig hefur því verið haldið fram að eftir því sem lengri tíma er eytt í sveiflufasa þá 

hafi það orkusparandi tengsl í hlaupi (Barnes, Mcguigan og Kilding, 2014; Santos-Concejero o.fl., 

2014; Williams og Cavanagh, 1987). Hins vegar hafa niðurstöður sumra rannsókna gefið til kynna að 

engin tengsl séu á milli lengd tíma í sveiflufasa og orkusparandi þáttar (Barnes o.fl., 2014; Williams, 

Cavanagh og Ziff, 1987). Samkvæmt samantektarrannsókn, þar sem meðal annars var fjallað um tíma 

í stöðufasa, var vísað til sex rannsókna sem sýnt höfðu fram á að tíminn í stöðufasa lengdist við aukna 

þreytu (Winter o.fl., 2017). Hins vegar var einnig vitnað í þrjár rannsóknir þar sem niðurstöður voru á 

þá leið að aukin þreyta hafði engin áhrif á lengd tíma í stöðufasa. Ekki er ólíklegt að ástæða 

mismunandi niðurstaðna megi rekja til þess hvernig rannsóknirnar voru framkvæmdar. Sem dæmi má 

nefna að rannsóknir þær sem Winter og félagar (2017) vitna í og fjalla um í tengslum við breytingar á 

stöðufasa eru ekki framkvæmdar á hlaupabretti. Við hlaup á hlaupabretti er hægt að viðhalda 

stöðugum hraða yfir hluta tímans eða allan tímann (Hanley og Mohan, 2014) sem gerir það að verkum 

að þátttakendur eiga ekki möguleika á að lengja tímann í stöðufasa eins og þeim væri eðlilegt að gera 

þegar þreyta eykst. Niðurstöður rannsóknar Hanley og Mohan (2014) sem framkvæmd var á 

hlaupabretti leiddi í ljós að tíminn sem varið var í stöðufasa minnkaði lítillega en að sama skapi jókst 

tíminn í sveiflufasa lítillega. Þessar niðurstöður tóna ágætlega við þá rannsókn sem hér er til 

umfjöllunar þar sem tíminn í stöðufasa hélst svo til óbreyttur en jókst þó marktækt milli óþreytts og 

þreytts ástands hjá reyndum hlaupurum. Hins vegar jókst tíminn í sveiflufasa marktækt milli óþreytts 

og þreytts ástands hjá flokknum afreksmenn og reyndir en ekki hjá flokknum byrjendur. Þeir sem voru í 

flokknum afreksmenn hlupu á hlaupabretti á hraðanum 5,3 m/s á meðan að hinir tveir flokkarnir hlupu 

á 4,1 m/s sem gerir það að verkum að flokkurinn afreksmenn varði mun minni tíma í stöðufasa og 

meiri tíma í sveiflufasa miðað við hina tvo flokkana. Reyndir hlauparar eyddu meiri tíma heldur en 

byrjendur í bæði stöðufasa og sveiflufasa og voru því með lengsta hlaupahringinn samtals. En þess 

má geta að tíminn í hlaupahring jókst marktækt hjá öllum reynsluflokkum milli óþreytts og þreytts 

ástands. Lítill sem enginn munur var á þeim tíma sem þátttakendur eyddu í stöðu- og sveiflufasa með 

tilliti til þreytu og samræmist það nokkrum rannsóknum sem teknar voru fyrir í samantektarrannsókn 

(Winter o.fl., 2017). Það skal tekið fram að megin ástæða þess að stöðu- og sveiflutíminn breyttist 

ekki, má eflaust rekja til þess að þátttakendur voru að hlaupa á sama hraða á hlaupabretti allan 

tímann. Það gerði það að verkum að þeir gátu ekki hægt á sér á meðan á hlaupinu stóð. Leiða má að 

því líkum að ef hlaupið hefði ekki farið fram á sama hraða allan tímann á hlaupabretti væri líklegt að 

niðurstöðurnar hefðu orðið aðrar. Ástæðan tengist því að við aukna þreytu hefðu þátttakendur að 

öllum líkindum hægt á sér og þar af leiðandi aukið tímann í stöðufasanum og samhliða minnkað 

tímann í sveiflufasanum.  

Eins og fram hefur komið þá hefur stöðu- og sveiflufasi áhrif á skreflengd. Annar þáttur sem hefur 

afgerandi áhrif á skreflengd er hraði og eftir því sem hann eykst þá eykst skreflengdin (Bailey, 2017). 

Aukin skreflengd er talin tengjast hækkandi tíðni álagsmeiðsla eins og beinhimnubólgu hjá hlaupurum 

en hins vegar er ólíklegt að aukin skreflengd sé áhrifaþáttur í öðrum tegundum hlaupameiðsla (Souza, 
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2016). Til að draga úr líkum á álagsmeiðslum eins og beinhimnubólgu gætu hlauparar því valið að 

minnka skreflengdina eins og fram kemur í samantektarransókn Winter og félaga (Winter o.fl., 2017). 

Hins vegar skal á það bent að ekki er ólíklegt að það hafi neikvæð áhrif á frammistöðu hlaupara þar 

sem samhliða minnkaðri skreflengd þarf að vera sambærileg aukning á skreftíðni og ólíklegt verður að 

teljast að hlauparar nái að auka skreftíðnina við aukna þreytu. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 

Derrick og félaga jókst skreflengdin lítilsháttar milli óþreytts og þreytts ástands þó ekki hafi mælst 

marktækur munur (Derrick o.fl., 2002). Það samræmist niðurstöðum þeirrar rannsóknar sem hér er til 

umræðu að því leyti að ekki mældist marktækur munur hjá byrjendum en hins vegar jókst skreflengdin 

marktækt hjá flokkunum afreksmenn og reyndir. Þeir sem tilheyrðu flokknum afreksmenn tóku 

marktækt lengri skref miðað við þá sem tilheyrðu hinum tveimur flokkunum og tengdist það því að 

mjólkursýruþröskuldurinn hjá þeim hópi var hærri en hinna og hlupu þeir því á meiri hraða og tóku þar 

af leiðandi lengri skref. Eins og fram hefur komið þá eiga hlauparar þann möguleika að draga úr líkum 

á meiðslum með því að minnka skreflengd. Þar sem að allir reynsluflokkarnir juku skreflengdina þegar 

þreytan fór að hafa áhrif eru þeir líklegri að verða fyrir álagsmeiðslum eftir því sem þreytan verður 

meiri. Þess má jafnframt geta að rannsóknir hafa leitt í ljós að karlkyns hlauparar sem hlaupa að 

jafnaði meira en 64 km á viku eru í umtalsverðri áhættu á að verða fyrir meiðslum í neðri útlimum 

miðað við þá sem hlaupa minna (Macera o.fl., 1989; Van Gent o.fl., 2007; Walter, Hart, McIntosh og 

Sutton, 1989). Til samanburðar má geta þess að þeir þátttakendur sem tilheyrðu flokknum afreksmenn 

hlupu að meðaltali 97 km á viku miðað við 33 km hjá reyndum og 44 km hjá byrjendum. Á það skal þó 

bent að þær rannsóknir sem höfundur vitnar til fjölluðu ekki sérstaklega um afrekshlaupara heldur 

áhugahlaupara. Því má velta fyrir sér að ef afrekshlauparar væru rannsakaðir með tilliti til meiðslatíðni 

hvort að þessir 64 km á viku myndi þá eiga við. 

 

5.4 Takmarkanir 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 14 talsins þar af 3 einstaklingar sem flokkuðust sem afreksmenn í 

hlaupum og 4 einstaklingar sem flokkuðust sem byrjendur. Vegna þess hversu fáir þátttakendur voru í 

hópunum gæti einn þátttakandi, sem t.d. beygir hnéð mikið þegar hæll lendir á hlaupabretti eða lendir í 

mikilli kiðstöðu við lendingu, haft mikil áhrif á meðaltal viðkomandi hóps. Með stærra úrtaki þá hefði 

tölfræðilegt afl rannsóknarinnar aukist og myndi þar af leiðandi endurspegla þýðið á betri hátt. Ekki er 

þó hægt að segja það með vissu hvort það myndi hafa áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Til þess að 

geta tekið þátt í rannsókninni var skilyrðið aðeins það að stunda hlaup í hlaupahópum og vera vanur 

því að hlaupa á hlaupabretti. Ef að inntökuskilyrðið hefði verið strangara, t.d. með tilliti til 

líkamsástands, þá gæti niðurstaðan hafa orðið skýrari. Þó að óskað hafi verið eftir þátttakendum sem 

voru vanir því að hlaupa á hlaupabretti og væru í hlaupahópum, þá var um sjálfboðaliða að ræða og 

líkamlegt ástand þeirra mjög mismunandi. Hlaupaprófið var framkvæmt 0,2 m/s yfir hraða 

mjólkursýruþröskulds þátttakanda. Vegna þess að tengslin milli hraða og breytinga á hreyfiferlum eru 

óljós er ekki víst hvort að sömu niðurstöður hefðu fengist ef hlaupið hefði verið á öðrum hraða t.d. 

ákjósanlegum hraða hvers hlaupara fyrir sig. Það getur einnig haft áhrif að túlkun þátttakenda á Borg 

kvarðanum getur verið mismunandi eftir einstaklingum, þar sem kvarðinn er sjálfsmatskvarði, og því 
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ekki víst að allir þátttakendur hafi metið þreytuna eins út frá honum. Þó má geta þess að reynt var eftir 

fremsta megni að útskýra kvarðann fyrir þátttakendum áður en mælingar hófust. Annar mögulegur 

takmarkandi þáttur er að enginn halli var á hlaupabrettinu sem gerir það að verkum að mögulega er 

ekki hægt að taka algert mark á mjólkursýrurþröskuldinum því ef hlaupið er annars staðar en á 

hlaupabretti er oftast einhver halli til staðar hvort sem það er halli upp á móti eða niður á móti. Megin 

ástæða þess að hlauparar vilja hafa hlaupabrettin í smá halla, að sögn reyndra hlaupara 

(persónulegar upplýsingar frá höfundi), er sú að þannig er vegið upp á móti því að loftmótstaðan er 

engin þegar hlaupið er á hlaupabretti. Aftur á móti þegar hlaupið er t.d. utandyra eða á hlaupabraut þá 

er ávallt loftmótstaða til staðar. Þátttakendur hlupu ekki allir í eins tegund af skóm sem þýðir að 

mismunandi var hvernig skórinn var hannaður með tilliti til mýkt skósóla (dempun) og stærð hæls en 

það getur haft áhrif á mismunandi beitingu hlaupara á hlaupabrettinu. Þættir sem alltaf eru 

takmarkandi tengjast einstaklingnum sjálfum. Sem dæmi má nefna að þá var mjög einstaklingsbundið 

hversu upplagðir þátttakendurnir voru þegar hlaupið átti sér stað, þ.e. hvernig þeir sváfu nóttina áður, 

hvort þeir voru á erfiðum æfingum dagana fyrir mælingu og hvað þeir höfðu borðað fyrir hlaup. Einnig 

er sársaukaþröskuldur mjög mismunandi milli einstaklinga og mismunandi hversu mikið þeir treysta 

sér í að keyra sig út. Þetta getur valdið því að þátttakandi hafi metið sig á 19–19,5 á Borg kvarðanum 

þótt að sambærileg þreyta hjá öðrum þátttakanda væri metin 17 á kvarðanum. Þess ber þó að geta að 

rannsóknir hafa sýnt fram á að Borg kvarðinn er nokkuð áreiðanlegur þótt að hann sé ekki gallalaus. 

Annar takmarkandi þáttur getur tengst því að í rannsókninni voru aðeins skoðaðir hreyfiferlar í vinstra 

hné en líkaminn var ekki skoðaður heildrænt með tilliti til mjaðmar og ökkla ásamt því að ríkjandi fótur 

var ekki endilega skoðaður. Ef það hefði verið gert hefðu mögulega komið fram ítarlegri niðurstöður. 

Þó að niðurstöður þessarar rannsóknar gefi til kynna að afreksmenn í hlaupum séu í minni áhættu á 

að verða fyrir meiðslum tengt hné þarf að taka til greina ýmislegt. Afreksmenn gætu mögulega verið 

að gera meiri styrkjandi æfingar undir handleiðslu styrktarþjálfara miðað við hina tvo flokkana og verið 

undir meira eftirliti sérfræðinga sem gerir þá betur tilbúna við að þola það álag sem fylgir hlaupum. 

Ásamt þessu var rannsakandi ekki að fylgjast með því hvort þátttakendur yrðu fyrir meiðslum eftir lok 

rannsóknar. 

Á meðan þátttakendur tóku þátt í rannsókninni átti endurskinskúla, eða endurskinskúlur í sumum 

tilfellum, það til að falla af þátttakendum eða sjást ekki í myndavélum. Þegar það gerðist var ekki hægt 

að nota alla hlaupahringina í einhverjum tilvikum. Þeir þrír þátttakendur sem voru í flokknum 

afreksmenn hlupu hraðast og beygðu hnén mun meira en hinir þátttakendurnir í átt að þjóvöðva í 

sveiflufasanum sem varð til þess að endurskinskúlurnar aftan á kálfa duttu út í þeim fasa hlaupsins þar 

sem myndavélarnar náðu ekki að mynda þær. Ástæðan fyrir því er talin vera sú að endurskinskúlurnar 

þurftu að vera staðsettar ofarlega aftan á kálfanum vegna skráningaskauta vöðvarafrits sem komið var 

einnig fyrir á kálfanum. Þetta leiddi til þess að ekki var hægt að skoða liðhorn hnés í hámarks 

sveiflufasanum en það hefði verið áhugavert að bera það horn saman milli mismunandi reynsluflokka 

með vaxandi þreytu. 

Ljóst er að nákvæmni rannsakanda skiptir miklu mál og þannig þurfti rannsakandi að passa vel upp 

á að staðsetja endurskinskúlurnar rétt og nákvæmlega á landamerki þátttakendanna. Það fór mjög 

eftir líkamsbyggingu hvers þátttakanda hversu auðvelt var að finna landamerkin og tók það því 
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mislangan tíma. Einnig þurfti að passa upp á að allar endurskinskúlurnar væru rétt merktar í Qualisys 

forritinu svo hægt væri að byggja upp rétta beinagrind af þátttakanda í þrívídd í tölvuforritinu Visual3D. 

Þar sem engin kraftplata var á hlaupabrettinu til þess að ákvarða hvenær vinstri fótur lenti á brettinu 

og vinstri tá fór af brettinu þá þurfti rannsakandi að reiða sig á sjón þegar farið var yfir upptökurnar í 

Visual3D forritinu. Rannsakandi ákvað eftir að hafa horft á mismunandi mælingar hjá mismunandi 

þátttakendum að nákvæmast væri að nota endurskinskúluna sem staðsett var neðarlega á hælnum til 

þess að ákvarða það þegar vinstri fótur lenti á hlaupabrettinu og nota endurskinskúluna á litlu tá til að 

ákvarða þegar vinstri fóturinn lyftist af hlaupabrettinu. 

 

5.5 Kostir rannsóknar og gildi niðurstaðna fyrir sjúkraþjálfara 

Í rannsókninni var gerð grein fyrir þeirri breytingu sem á sér stað á hreyfiferlum í vinstra hné með 

vaxandi þreytu við hlaup á hlaupabretti. Einn helsti kostur rannsóknarinnar er að margvíslegum 

gögnum var safnað sem hægt væri að gera tölfræðilega úrvinnslu úr. Þannig eru til staðar gögn sem 

hafa að gera með hreyfiferla í mjöðm og ökklum beggja vegna sem og hreyfiferla í hægra hné. 

Rannsakandi telur líklegt að ef unnið yrði markvisst úr þeim gögnum myndi það leiða til niðurstaðna 

sem gætu gefið heildræna sýn á hvað gerist í hreyfiferlum við vaxandi þreytu.  

Aukinn skilningur á áhrifum þreytu á meðan hlaupið er mun veita dýrmætar upplýsingar til að auka 

skilning á hlaupatengdum meiðslum sem og að upplýsa hvers konar þjálfun og tegund æfinga henta 

hverjum og einum. Nauðsynlegt er að sjúkraþjálfarar séu meðvitaðir um hversu algeng meiðsli eru í 

hlaupum. Hlutverk þeirra felst ekki síst í því að að upplýsa skjólstæðinga um mikilvægi þess að gera 

styrkjandi æfingar samhliða hlaupi ásamt því að leggja áherslu á góða hvíld. Sjúkraþjálfarar ættu að 

vera duglegir að gefa út fræðsluefni með upplýsingum, svo sem æfingatengdum upplýsingum, sem 

geta hjálpað til við að draga úr líkum á ofálags meiðslum. Rannsakandi telur mikilvægt að 

rannsókninni verði fylgt eftir og þá ekki síst til þess að fá aukinn skilning á því hvaða breytingar koma 

fram í hreyfiferlum við þreytu og hvort munur sé milli byrjenda og reyndra hlaupara hvað varðar tíðni 

álagsmeiðsla. 

 

5.6 Hugmyndir að frekari rannsóknum 

Áframhaldandi rannsóknir á þessu sviði eru nauðsynlegar. Áhugavert væri t.d. að rannsaka hlaup á 

hlaupabretti með innbyggðri kraftplötu til þess að sjá nákvæmlega hvenær einstaklingur lendir á 

hlaupabrettinu og í hvernig stöðu hann lendir með fótinn. Það myndi gera rannsóknina nákvæmari 

heldur en að þurfa að ákveða sjálfur hvenær sá tímapunktur á sér stað þegar fótur lendir á 

hlaupabretti og fer af hlaupabrettinu. Einnig væri áhugavert að bera saman ríkjandi og víkjandi fót 

þegar þreyta fer að hafa áhrif og athuga hvort fram komi marktækur munur milli þeirra. Þar að auki 

væri hægt að bera saman hlaup á hlaupabretti við það að hlaupa ekki á hlaupabretti með tilliti til þreytu 

ásamt því að skoða konur innbyrðis, aðra aldurshópa sem og að bera saman konur og karla með tilliti 

til meiðsla með vaxandi þreytu. Jafnframt væri áhugavert að skoða hvort það að framkvæma 

styrktaræfingar fyrir fætur samhliða hlaupi gæti dregið úr líkum á hnémeiðslum. Að lokum, ef 
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rannsakandi myndi framkvæma svipaða rannsókn og þá sem hér er til umfjöllunar myndi hann bera 

saman afrekshlaupara og hlaupara í hlaupahópum með tilliti til áhrifa þreytu á hreyfiferla og 

álagsmeiðsla. 
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6  Ályktanir 

Meiðsli tengd hlaupum eru mjög algeng og er nauðsynlegt að allir séu meðvitaðir þar um. Breytingar á 

hreyfiferlum við þreytu hafa verið talin auka líkur á meiðslum. Það að marktæk víxlhrif hafi fundist milli 

reynsluflokka og þreytu á hnéhorni, þegar vinstri hæll lendir á hlaupabretti og vinstri tá fer af 

hlaupabretti í þykktarsniðs- og krúnusniðsfleti sem og við hámarks beygju hnéhorn í stöðufasa í 

þykktarsniðsfleti, sýnir fram á að mismunandi er milli reynsluflokka hvernig þreytan hefur áhrif á 

hnéhorn. Reynsluflokkarnir eiga það þó allir sameiginlegt að við aukna þreytu þá eykst beygja hnés 

þegar hæll lendir á hlaupabretti og við hámarks beygju hnés í stöðufasa en mest þó hjá 

afreksmönnum. Munur fannst einnig á milli reynsluflokka á því hvaða áhrif þreyta hafði á stöðufasa, 

sveiflufasa, hlaupahring og skreflengd og megin áhrif þreytu voru þau að tíminn í stöðufasa, 

sveiflufasa og hlaupahring jukust við þreytu ásamt því að skreflengdin jókst. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að tilgátan um að sveiflufasi og skreflengd aukist eftir því sem hlaupið er 

hraðar stóðst en hins vegar var ekki hægt að sýna fram á að þreyta hjá hlaupurum með minni reynslu 

valdi meiri breytingum í hné ef miðað var við reyndari hlaupara. Aukinn skilningur á áhrifum þreytu á 

meðan hlaupið er mun veita dýrmætar upplýsingar til að auka skilning á hlaupatengdum meiðslum 

sem og að upplýsa hverskonar þjálfun og tegund æfinga henta hverjum og einum einstaklingi. 

Hreyfingar í hné breytast mismunandi hjá reynsluflokkum við þreytu. Frekari rannsókna er þörf til að 

kanna hvort þessi munur tengist aukinni áhættu álagsmeiðsla á hnjám hjá óreyndum 

heilsubótarhlaupurum. 
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Fylgiskjal I 

 

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. 
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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

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

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) 

 

Athugasemdir og tillögur um lagfæringar eru vel þegnar og óskast sent á: thorasve@hi.is 

 

Tafla 1. Hlaupapróf: áætlaður hlaupahraði við loftfirrðarþröskuld (± 0,56 km/klst) 

Tafla 2. Hlaupapróf: áætlaður hlaupahraði við loftfirrðarþröskuld (± 0,16 m/s) 
 
                          Tafla 1         Tafla 2 
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Fylgiskjal II 

Uppsetning endurskinskúlna 

Staðsetning endurskinskúlna 

Nafn  

(R=right; L=left) Fjöldi 

Hálshryggjarliður númer 7 (e. cervical vertabra 7) C7 1 

Brjósthryggjarliður númer 10 (e. thoracic vertebra 10) T10 1 

Axlarhyrna (e. acromion) RAC/LAC 2 

Bringubein (e. manubrium of sternum) Sternum 1 

Spjaldbein (e. sacrum) Sacrum 1 

Afturhorn á mjaðmagrind (e. posterior superior iliac spine) RPSIS/LPSIS 2 

Framhorn á mjaðmagrind (e. anterior superior iliac spine) RASIS/LASIS 2 

Mjaðmabeinskambur (e. crista iliaca) RCL/LCL 2 

Stærri mjaðmakúla (e. greater trochanter) RGT/LGT 2 

Hliðlægt hné (Hliðlæg lærleggshnúfa (e. lateral femoral condyle) RLK/LLK 2 

Miðlægt hné (Miðlæg lærleggshnúfa (e. medial femoral condyle) RMK/LMK 2 

Hliðlæg dálkshnyðja (e. lateral malleolus) RLMAL/LLMAL 2 

Miðlæg dálkshnyðja (e. medial malleolus) RMMAL/LMMAL 2 

Lærsvæði (e. thigh) RTH1-4/LTH1-4 8 

Fótleggjasvæði (kálfi (e. shank)) RSH1-4/LSH1-4 8 

Fótur (ofarlega og neðarlega á hæl; stóra tá og litla tá (e. foot)) RHEELH/LHEELH 2 

 

RHEELL/LHEELL 2 

 

RTOE1/LTOE1 2 

 

RTOE5/LTOE5 2 
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Fylgiskjal III 

 

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 

mailto:thorasve@hi.is
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8. Hefur þú lent í alvarlegum meiðslum tengdum ástundun á hlaup, eins og 

álagasmeiðslum 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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Fylgiskjal IV 

 

Borg kvarði – Álagsmat 

• 6 

• 7 Lauflétt (Hvíld) 

• 8 

• 9 Mjög létt (Engin áreynsla) 

• 10 

• 11 Fremur létt (Tekur aðeins á, engin þreyta; farin/n að hitna ) 

• 12 

• 13 Dálítið þungt (Létt mæði ; getur haldið uppi samræðum ) 

• 14 

• 15 Þungt ( Miðlungs mæði og vöðvaþreyta en getur haldið áfram í 10-15 mín.) 

• 16 

• 17 Mjög þungt (Mikil mæði og vöðvaþreyta, örfáar mínútur eftir) 

• 18 

• 19 Níðþungt ( Við það að gefast upp ; sekúndur eftir) 

• 20 

Borg RPE scale 

© Gunnar Borg, 1970, 1985, 1994, 1998 

 

Kvarðinn er hugsaður sem matskvarði fyrir sjúklinginn til þess að meta eigin upplifun á álagi. Talan 6 svarar til hvíldar, en 20 til 

hámarksáreynslu. 

 

Heimildir: 

Borg G. Borg’s perceived exertion and pain scales. Champaign, IL: Human Kinetics; 1998. 

Borg GA. Psychophysical bases of perceived exertion. Medicine Science Sports Exercise. 1982;14(5):377-81. 

 

 

 

 


