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Ágrip 

Inngangur: Að hlaupa í þreyttu ástandi getur hrint af stað keðjuverkandi ferlum sem auka 

líkurnar á meiðslum.  

Markmið: Megin markmið rannsóknarinnar er að auka skilning á því hvaða breytingar 

verða á hlaupahring, hreyfiferlum og kraftvægi ökkla hjá kvenkyns hlaupurum þegar þeir 

þreytast við hlaup á hlaupabretti rétt fyrir ofan mjólkursýruþröskuldinn. Markmið 

rannsóknarinnar er einnig að skoða hvort aðrar breytingar og/eða ósamræmi milli fóta eigi sér 

stað hjá hlaupurum með mismunandi reynslu. 

Aðferðir: Rannsóknin var framkvæmd á 17 kvenkyns sjálfboðaliðum á aldrinum 23-40 ára 

sem hlupu reglulega sér til heilsubótar í skipulögðum hlaupahópum á höfuðborgarsvæðinu. 

Þeim var skipt í tvo reynsluflokka, þ.e. reyndir (+5 ár, n=8) og óreyndir (-5 ár, n=9). 

Þátttakendur mættu tvívegis í mælingu. Í fyrri mælingunni var mjólkursýruþröskuldurinn 

mældur með hlaupaprófi. Í seinni mælingunni voru breytingar á hreyfiferlum og kraftvægi 

rannsakað. Endurskinskúlur voru festar á valin landamerki. Þátttakendur hlupu síðan eins lengi 

og þeir mögulega gátu á hraða sem var 0,2 m/s fyrir ofan þeirra áætlaða mjólkursýruþröskuld. 

Notast var við þrívíddar hreyfigreiningarkerfi til þess að safna gögnum og greina. Við 

tölfræðigreiningu var notast við fjölþátta blandaða dreifnigreiningu. 

Niðurstöður: Lóðrétti gólfkrafturinn og kraftvægið um ökkla jókst við lendingu fótar við 

undirlag með aukinni þreytu hjá báðum reynsluflokkum (p<0,001), þó töluvert meira hjá 

óreyndu hlaupurunum. Meira ósamræmi var í hreyfiferlum á milli fóta innan reynsluflokksins 

óreyndir samanborið við reynsluflokkinn reyndir. Hlaupahringur lengdist marktækt með 

aukinni þreytu hjá báðum reynsluhópum. Breytingar komu marktækt (p<0,001) fyrr fram í 

hlaupahring hjá óreyndu hlaupurunum miðað við þá reyndu. 

Ályktun: Báðir reynsluflokkar eru í aukinni meiðslahættu vegna aukningar á lóðréttum 

gólfkrafti við lendingu fótar á undirlagi, óreyndu hlaupararnir eru þó í meiri meiðslahættu. 

Óreyndu hlaupararnir eru líklega í meiri meiðslahættu miðað við reyndu hlauparana m.a. vegna 

ósamræmis milli fótleggja. Hlaupahringurinn breyttist einnig fyrr hjá óreyndu hlaupurunum 

miðað við reynda, þ.e. hlaupastíll þeirra breyttist fyrr í þreytuferlinu. 
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Abstract 

Introduction: Running in a fatique state can start a chain of processes that increase the 

likelihood of injury. 

Aims: The primary goal of the research is to understand the effects of fatigue on running 

circle, kinematics and ground reaction force in the ankle joint in female runners running on a 

treadmill just above the lactic acid threshold. The aim of the study is also to examine whether 

greater changes in kinematics and/or foot discrepancies would occur in runners with different 

experience. 

Methods: Participants were 17 female volunteers at the age of 23-40 years who regularly 

ran for health benefits in organized groups in the capital area. They were divided into two 

groups by experience, i.e. experienced (+5 years, n = 8) and inexperienced (-5 years, n = 9). All 

participants were measured twice. In the first measurement, the lactic acid threshold was 

measured with a running test. In the second measurement, changes in kinematics and ground 

reaction force were observed. First markers were placed on participants at chosen landmarks. 

Participants then ran as long as they could at a speed of 0.2 m/s above their estimated lactic 

acid threshold. A three dimensional motion analysis system was used to collect data and 

analyze. Mixed model ANOVA was used for statistical analysis. 

Results: Vertical ground reaction force and ankle momentum increased significantly at 

landing with increased fatigue in both experience groups (p <0.001), although considerably 

more among the inexperienced runners. The inexperienced runners showed more discrepancies 

between feets compared to the experienced runners. Running circles were significantly longer 

with increased fatigue in both groups. Changes occurred significantly (p <0.001) earlier in the 

running cycle of the inexperienced runners compared to the experienced runners. 

Conclusion: Both groups are at increased risk of injury due to a significant increase in 

ground reaction force at landing, but inexperienced runners are at greater risk of injury. The 

inexperienced runners are at greater risk of injury compared to the experienced runners partly 

due to foot discrepancies. The running circle changed also earlier for the inexperienced runners 

compared to the experienced runners, i.e. their running style changed earlier with increased 

fatique. 
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Þakkir  

Eftirtöldum aðilum er þakkað fyrir veitta aðstoð við gerð lokaverkefnis til meistaragráðu við 
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1 Inngangur 

Að hreyfa sig reglulega er eitt það mikilvægasta sem einstaklingur getur gert til þess að bæta 

heilsu sína og viðhalda henni (Piercy o.fl., 2018). Alþjóðlega heilbrigðisstofnunin (World 

Health Organization, WHO) áætlar að 6% dauðsfalla á heimsvísu megi rekja til hreyfingaleysis 

(WHO, 2009). Talið er að ef einstaklingar fylgja eftir ráðleggingum Alþjóðlegu 

heilbrigðisstofnunarinnar varðandi hreyfingu að þá hafi það margþættan ávinning í för með sér. 

Sem dæmi má nefna að sýnt hefur verið fram á að fullnægjandi hreyfing dragi úr líkum á að 

fólk verði fyrir barðinu á byltum, háþrýstingi, vitsmunaskerðingu, kvíða, þunglyndi, hjarta- og 

æðasjúkdómum, sykursýki og ýmsum tegundum krabbameina svo sem krabbameina í brjósti 

og ristli (WHO, e.d.). Þess má jafnframt geta að viðunandi hreyfing hefur jákvæð áhrif á 

beinheilsu, þyngdarstjórnun og getu til þess að framkvæma athafnir daglegs lífs. Ágóði 

tilkominn vegna reglulegrar og nægrar hreyfingar er því ótvíræður. Ef einstaklingur fer hins 

vegar fram úr sjálfum sér í hreyfingu, þ.e. hann hreyfir sig það mikið að líkaminn fær ekki þá 

hvíld sem þörf er á fyrir nauðsynlega endurheimt, þá getur það svo sannarlega aukið líkur á 

meiðslum af ýmsum toga.  

Hlaup er vinsæl afþreying meðal fólks sem hefur áhuga á að bæta heilsu sína (Pazin o.fl., 

2008; Fredericson og Misra, 2007; Paluska, 2005). Enginn vafi liggur á því að hlaup hefur 

jákvæð áhrif á heilsufar (Junior o.fl., 2015). Þannig hefur t.d. verið sýnt fram á að hlaup hefur 

jákvæð áhrif á langlífi (Lee o.fl., 2017). Samkvæmt Lee og félögum (2017) búa hlauparar við 

25-40% minni áhættu á ótímabærum dauða og lifa u.þ.b. þremur árum lengur ef miðað er við 

þá sem stunda ekki hlaup (Lee o.fl., 2017). Þrátt fyrir að óumdeilt sé að heilsufarslegir 

ávinningar fylgi því að stunda hlaup er einnig ljóst að tíðni meiðsla meðal hlaupara er há 

(Koplan o.fl., 1995; Nielsen o.fl., 2014; Videbæk o.fl., 2015). 

Margvíslegar ástæður eru fyrir því að fólk stundi hlaup. Svo dæmi séu tekin að þá er líklegt 

að skemmtiskokkari hlaupi með það að meginmarkmiði að viðhalda og/eða bæta heilsu sína á 

meðan að meginmarkmið afrekshlaupara er að ná hámarksárangri. Samhliða auknum 

vinsældum hafa meiðsli sem tengjast hlaupum aukist (Winter o.fl., 2017). Hlaup eru tengd við 

aukna áhættu á álagsmeiðslum borið saman við aðrar tegundir hreyfingar eins og göngu, sund 

og hjólreiðar (Bertola o.fl., 2014; Hauret o.fl., 2015; Salmon o.fl., 2014). Videbæk og félagar 

framkvæmdu samantektarrannsókn árið 2015 þar sem þeir könnuðu hlutfall meiðsla í neðri 

útlimum sem og meinafræðina sem liggur þar að baki (Videbæk o.fl., 2015). Niðurstöður voru 

á þann veg að tíðni meiðsla hjá byrjendum (e. novice runners) í hlaupum samsvöruðu 18 

meiðslum fyrir hverjar 1000 hlaupnar klukkustundir en hjá vanari skemmtiskokkurum (e. 
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recreational runners) var tíðnin 8 meiðsli fyrir hverjar 1000 hlaupnar klukkustundir. 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar snýr að því að kanna áhrif þreytu á hlaupahring, hreyfiferla 

og kraftvægi ökklaliðar í hlaupi og tengja það við meiðsli. 

 

1.1  Þreyta 

Hugtakið „þreyta“ er notað til þess að lýsa minnkun á líkamlegri getu til þess að framkvæma 

ákveðna athöfn eða æfingu (MacIntosh o.fl., 2006). Þegar reynt er á vöðva er þreyta skilgreind 

sem vanhæfni í að viðhalda ákveðnu stigi vöðvastyrks (Edwards, 1981). Þreyta er margþætt 

fyrirbæri þar sem þreytuferlið er undir áhrifum af athöfninni sem er framkvæmd, annars vegar 

tegund og lengd æfingar og hins vegar hraði og tímalengd vöðvasamdráttar (Enoka og Stuart, 

1992). Við hámarks- eða miðlungs vöðvaæfingu stafar minnkun vöðvaafls af ýmsum 

mismunandi lífeðlisfræðilegum ferlum (Place o.fl., 2010). Það er hægt að skipta vöðvaþreytu í 

tvo flokka, miðlæga- og útlæga þreytu (Boyas og Guével, 2011). Útlæg þreyta er rakin til ferla 

í eða fjarrænt (e. distalt) við tauga- og vöðvamótin en miðlæg þreyta er rakin til ferla innan 

taugakerfisins (Taylor o.fl., 2016). 

Vöðvaþreyta er þekkt fyrirbæri sem takmarkar getu íþróttamannsins til að framkvæma 

ákveðna athöfn, t.d. að hlaupa (Wan o.fl., 2017). Hlaup er langvarandi endurtekin athöfn og 

veldur þreyta breytingum á hreyfingum liðamóta og verkun krafta á líkamann (Winter, o.fl., 

2017). Rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar einstaklingur hleypur í þreyttu ástandi getur það 

hrint af stað keðjuverkandi ferlum sem auka líkurnar á meiðslum (Benson og O’Connor, 2015). 

Sem dæmi má nefna að það að hlaupa í þreyttu ástandi getur aukið meiðslahættu vegna þess að 

vöðvinn missir höggdempandi getu sína sem veldur breytingu á hreyfimynstrinu (Mercer o.fl., 

2003). 
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1.2  Meiðsli 

Hlaupameiðsli eru venjulega afleiðing of mikillar þjálfunar sem stafar af endurteknum vefja 

(beina, brjósk, sina, liðbanda eða vöðva) skemmdum (James og Jones, 1990; Hreljac, 2004; 

Kannus, 1997; Nigg o.fl., 1987). Þess skal getið að endurtekið álag er nauðsynlegt til að styrkja 

vefi og mun það ekki valda meiðslum svo framarlega sem álaginu er haldið undir þolmörkum 

vefsins (Woo o.fl., 2008, bls. 160). Ef ekki er hvílst nægilega milli álags tímabila þá geta litlir 

vefjaskaðar (e. microtrauma) safnast upp og leitt til meiðsla. 

Margir áhættuþættir hafa verið tilgreindir þegar kemur að álagsmeiðslum í hlaupum. Dæmi 

um áhættuþætti sem oft eru nefndir eru endurtekið álag, viðspyrna fótar við undirlag, 

skóbúnaður, undirlagið sem hlaupið er á, stórt Q-horn, þreyta, röng þjálfun og fyrri meiðsli 

(Hoeberigs, 1992; Rauh ofl., 2005; Chappell o.fl., 2005). Flest íþróttameiðsli eiga sér stað í lok 

æfingar og þegar keppt er, sem gefur til kynna að þreyta spilar lykilhlutverk þegar kemur að 

tíðni meiðsla (Hawkins og Fuller, 1999). Vöðvaþreyta getur leitt til minni getu vöðva til þess 

að mynda vöðvastyrk (Lattier o.fl., 2004) og breytt taugavöðvastjórn (Kernozek o.fl., 2008).  

Aðlögun verður á hreyfiferlum þegar hlaupið er í þreytuástandi til þess að lágmarka 

orkukostnað hlauparans en það hins vegar leiðir til verri höggdempunar við lendingu (Hardin 

o.fl., 2004). Rannsóknir þar sem hlauparar hlaupa þar til þeir verða alveg uppgefnir hafa sýnt 

fram á að þegar einstaklingar verða þreyttir er tilhneiging hjá þeim að minnka ristarbeygju (e. 

dorsiflexion) við lendingu á hæl (Dutto o.fl., 1997; Elliot og Ackland, 1981; Gheluwe og 

Madsen, 1997). Höggdempun við lendingu er mikilvæg til að sporna gegn hlaupameiðslum. 

Höggdempunin er tilkomin t.d. frá óvirkum líffræðilegum strúktúrum eins og beinum og 

fitupúða á hæl, en einnig ytri þáttum eins og hlaupaskóm og frá undirlagi (Valiant, 1990; 

Derrick o.fl., 1998). Þar að auki hefur vöðvasamdráttur hlutverki að gegna í höggdempun. Sýnt 

hefur verið fram á að vöðvavirkni við liði t.d. í ökklaliðnum hjálpar til við að minnka högg við 

lendingu (Derrick o.fl., 1998). Það að hlaupa í þreytuástandi getur þar af leiðandi aukið áhættu 

hjá hlaupara á því að meiðast vegna ofálags ef vöðvarnir missa höggdempandi eiginleika sína 

eða valda breytingum í hreyfimynstri (Mercer o.fl., 2003). Niðurstöður rannsókna varðandi 

áhrif örmögnunarprófs á gólfkraft (e. ground reaction force) ber ekki saman um hvort að 

gólfkraftur eykst eða minnkar við lendingu (Brüggemann og Arndt, 1994; Dickinson o.fl., 

1985). Þannig má nefna sem dæmi að samkvæmt Dickinson og félögum (1985) þá eykst kraftur 

höggsins við lendingu með aukinni þreytu en hins vegar samkvæmt niðurstöðum Brüggemann 

og Arndt (1994) þá minnkar kraftur höggsins. 
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Peter Francis og félagar (2019) könnuðu hlutfall meiðsla eftir staðsetningu hjá tæplega 

11.000 hlaupurum (Peter Francis o.fl., 2019). Í 28% tilfella voru meiðslin tilkomin frá hné og 

26% meiðslanna voru tilkomin frá ökkla eða fót. Þriðja hæsta hlutfall meiðsla eða 16% var frá 

sköflungi. Þessar niðurstöður gefa til kynna að 70% af öllum meiðslum voru í hné eða fyrir 

neðan hnéð. Svæði mjaðmar og læris samsvöruðu 14% meiðsla. Eftirstandandi 15% meiðsla 

voru með óljósa staðsetningu, frá efri útlimum eða vegna veikinda. Hlutfall meiðsla á hnésvæði 

og fyrir neðan hné breyttist ekki þegar horft var til kynjamismunar en hlutfallið milli þriggja 

algengustu staðanna var mismunandi. Megin mismunurinn var sá að konur eru með hærra 

hlutfall hnémeiðsla eða 40% af öllum meiðslum borið saman við 31% hjá karlmönnum. Karlar 

voru með hærra hlutfall ökklameiðsla eða 26% borið saman við 19% hjá konum, einnig voru 

karlar með hærra hlutfall meiðsla í sköflungi eða 21% miðað við 16% hjá konum. Þessi munur 

getur verið vegna mismunar á líkamsbyggingu kvenna og karla eða mismunar á líkamlegri 

virkni í hlaupatækni. 

Þeir könnuðu einnig hvaða meiðsli eru algengust meðal hlaupara (Peter Francis o.fl., 2019). 

Tíu algengustu meiðslin voru eftirfarandi (Mynd 1): 

1. Hnéskeljarheilkenni (e. patellofemoral pain syndrome) (17%) einkennist af verk bak við 

eða í kringum hnéskel, oft nefnt „anterior knee pain“. 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 (Van der Heijden o.fl., 2016). 

2. Meiðsli í hásin (e. achilles tendon injury) (10%).  

3. Beinhimnubólga (e. shin splints) (8%).  

4. Iljarfellsbólga (e. plantar fasciitis) (7%) er framsækin hrörnunarröskun í iljarfelli fótsins 

(Lemont o.fl., 2003). Iljarfellsbólga hefur verið tengd við sársauka í hæl, byltur, léleg 

lífsgæði og fötlun (Badlissi o.fl., 2005; Chaiwanichsiri o.fl., 2009; Irving o.fl., 2008; 

Klein o.fl., 2012; Rano o.fl., 2001; Riddle o.fl., 2004). Einstaklingar með iljarfellsbólgu 

greina sérstaklega frá erfiðleikum í hlaupatengdum athöfnum (Riddle o.fl., 2004). Oftast 

er verkur undir hæl sem er verstur á morgnana og eftir mikið aðgerðarleysi (Martin o.fl., 

2014; Thomas o.fl., 2010).  

5. Hlauparahné (e. iliotibial band syndrome) (6%) getur orsakast af ýmsum ástæðum en 

meinafræðin er torskilin sem merkir að ekki er vitað mikið um ástæður þessa tegund 

meiðsla (Beers o.fl., 2008). Hlauparahné er helsta orsök hliðlægs hnéverkjar hjá 

hlaupurum (Taunton o.fl., 2002).  

6. Kálfatognun (e. calf strain) (4%) er venjulega tilkomin vegna skyndilegrar ristarréttu (e. 

plantarflexion) eða yfirteygju á kálfavöðvanum (Gupta, 2017).  
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7. Liðþófaskaði (e. meniscus injury) (4%) á sér stað þegar álagið á liðþófann er of mikið 

vegna mikils skurðálags á hné í beygju, samþjöppunar í hnéliðnum og vegna mikils 

snúnings á lærlegg (Brukner, 2017). 

8. Álagsbrot (e. stress fracture) (4%) getur átt sér stað við síendurtekið álag. Dæmi um 

þess kyns álag er hlaup sem getur valdið þreytu í beinum. Með tímanum getur orðið 

niðurbrot í beini (Pattin o.fl., 1996; Zioupos o.fl., 1996) við örskemmdir sem eru eins 

og litlar sprungur í beini (Burr o.fl., 1998; Schaffler o.fl., 1989). Ef uppsöfnun 

örskemmda vega þyngra en viðgerðarferlið, getur það leitt til álagsbrots (Burr o.fl., 

1990; Li o.fl., 1985).  

9. Hnéskeljarbólga (e. patellar tendinopathy) (3%) eða hopparahné (e. jumpers knee) hefur 

oftast nær áhrif á hnéskeljarsinina fyrir neðan hnéskelina (Visnes og Bahr, 2007). 

Einstaklingar með hnéskeljarbólgu eru oftast með verk á framanverðu hné og sársauka 

við þreifingu yfir sinina (Murtaugh og Ihm, 2013). 

10. Rassvöðvameiðsli (e. gluteal injury) (3%). 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Súlurit yfir 10 algengustu hlaupameiðslin (Francis o.fl., 2019). 

 

Breytingar í hreyfiferlum vegna þreytu eykur líkurnar á meiðslum (Dickinson o.fl., 1985; 

Verbitsky o.fl., 1998; Koblbauer o.fl., 2014; Mizrahi o.fl., 2000). Þessar breytingar fela í sér 

aukinn hraða höggs við lendingu (Dickinson o.fl., 1985; Verbitsky o.fl., 1998), aukningu í halla 
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á bol, útsnúning (e. eversion) á ökkla (Koblbauer o.fl., 2014) og breytingar á hnébeygjuhorni 

við lendingu á hæl (Mizrahi o.fl., 2000). Hlauparar með hraðari gólfkraftsaukningu í upphafi 

stöðufasa og aukið kraftvægi í fyrsta toppi á kúrfunni varðandi lóðrétta gólfkraftinn (e. vertical 

ground reaction force (vGRF)) eru í aukinni meiðslahættu (Davis o.fl., 2016; Samaan o.fl., 

2014). Jafnframt hafa rannsóknir sýnt að ef ósamræmi er á milli fóta að þá mögulega aukast 

líkur á hlaupameiðslum (Ciacci o.fl., 2013; Radzak o.fl., 2017;Zifchock o.fl., 2008). 

Rannsakendur hafa ekki sammælst um hvaða áhrif þreyta hefur á lífaflfræðilega (e. 

biomechanical) eiginleika eins og hreyfiferla, hreyfiorku, stirðleika og orkudreifingu. 

Misvísandi niðurstöður rannsókna eru aðallega tilkomnar vegna þess hve erfitt er að bera þær 

saman. Ástæður geta t.a.m. tengst mismunandi rannsóknarsniðum, mismunandi aðferðafræði 

við mælingar og mismunandi bakgrunni hlaupara (Zhang o.fl., 2018). Forvarnir eru undirstaða 

þess að vinna gegn meiðslum og þar skiptir góð fræðsla megin máli þar sem ekki síst er lögð 

áhersla á að upplýsa um áhættuþætti og einkenni álagsmeiðsla (Van Mechelen, 1992). 

 

1.2.1 Meiðsli í hásin (e. achilles tendon injury) 

Hlaup samanstendur af síendurteknum hreyfingum sem innihalda mikinn kraft sem framkallast 

í neðri útlimum. Liðhreyfingar og vöðvavirkni bæði fyrir og eftir snertingu við undirlag ákvarða 

höggkraftsvektorinn, stöðuleika útlims, varðveislu orku og beitingu krafts til jarðar til að 

viðhalda hreyfingu fram á við (Müller o.fl., 2012; Novacheck, 1998). Þegar fótur snertir 

undirlag eru kraftar fluttir um liði upp í gegnum hreyfikeðjuna. Kraftarnir dreifast síðan til beina 

og mjúkvefja þar sem þeir eru teknir upp (Zhang o.fl., 2000). Frá fæti berast kraftar í gegnum 

ökklann og þaðan til sköflungs, þá einkum um hásinina og kálfavöðva. Hásinin er 

mjúkvefjastrúktúr sem tekur við miklum höggkrafti frá undirlagi snemma í höggdempunar 

ferlinu. Höggkrafturinn er allt að sexföld líkamsþyngd (Scott og Winter, 1990).  

Hásinin er nauðsynleg fyrir skilvirka hreyfingu (Farris o.fl., 2011). Við snertingu fóts við 

undirlag teygist á hásininni sem býr til stöðuorku, henni er síðan skilað í seinni hluta 

stöðufasans. Drifkrafturinn sem myndast í hásininni leggur til meira en 50% af jákvæðri vinnu 

ökklans í hlaupi. Hásinin getur ekki unnið ein og sér heldur starfar hún í náinni samvinnu við 

kálfavöðvi (e. gastrocnemius), sólavöðva (e. soleus), liðhreyfingar ökkla (Maganaris o.fl., 

2008) og liðhreyfingar fóta (Hintermann o.fl., 1994). Einnig starfar hásinin óbeint í samvinnu 

við vöðvavirkni og liðhreyfingar í nálægum strúktúrum (Wakahara o.fl., 2007).  

Meiðsli í hásin koma fram á tveimur stöðum í sininni, í miðhluta hennar þar sem þvermálið 

er minnst (Muraoka o.fl., 2004), eða neðst á sininni þar sem hún festist á hælbeinið (Lorimer 
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og Hume, 2014). Kollagenþræðir frá sólavöðva, miðlægum kálfavöðva (e. medial 

gastrocnemius) og hliðlægum kálfavöðva (e. lateral gastrocnemius) koma saman í miðlægum 

hluta hásinarinnar (Lorimer og Hume, 2014). Hásinin er sú sin í líkamanum sem rifnar oftast 

(Maffulli o.fl., 1999). Slitið veldur yfirleitt sársauka og vanhæfni í að bera uppi þunga líkamans 

(Gulati o.fl., 2015). Bráða (e. acute) eða langvinn (e. chronic) álagsmeiðsli tengd hásin eru talin 

alvarleg enda leiða þau gjarnan til þess að íþróttamaðurinn missir úr langan tíma frá æfingu 

og/eða keppni (Vleck og Garbutt, 1998). Íþróttamenn með sögu um meiðsli í hásin eru líklegri 

til þess að verða fyrir barðinu á heilsufarslegum vandamálum síðar í lífinu samanborið við þá 

sem höfðu ekki sögu um meiðsli í hásin (Kujala o.fl., 2005).  

Áhættuþættir fyrir meiðsli í hásin eru t.d. hækkaður aldur, það að vera karlkyns, röng 

þjálfun, mjúkt undirlag, kuldi, yfirinnhverfing (e. overpronation; Mynd 2) (Alfredson og 

Lorentzon, 2000), skert ristarbeygja (Rabin o.fl., 2014) og mikill bremsukraftur (Lorimer og 

Hume, 2014). Hins vegar geta ýmsir þættir haft verndandi áhrif og sem dæmi má nefna háan 

iljarboga, að hlaupa á hörðu undirlagi og 

hafa mikinn viðspyrnukraft (Lorimer og 

Hume, 2014). Hásinarmeiðsli, vegna 

ofálags, eru margþætt í eðli sínu og oft er 

um að ræða samspil mismunandi 

áhættuþátta (Wen, 2007).  

Mikilvægt er að leggja áherslu á 

forvarnir við hásinarmeiðslum. Til þess 

að það sé mögulegt er þörf á að útbúa 

öflugt greiningartæki sem hægt er að 

notast við til að greina áhættuþætti sem 

geta spáð fyrir um hvaða einstaklingar eru í áhættu á að fá hásinarmeiðsli (Lorimer og Hume, 

2014). Sem dæmi má nefna að hlauparar sem t.d. greinast með mikinn bremsukraft er ráðlagt 

að endurmeta hlaupastílinn með það að markmiði að minnka bremsukraftinn. Inngrip sem hægt 

væri að grípa til væri að auka beygju í hné í fyrri helmingi stöðufasa og að færa massamiðju (e. 

center of mass) fram á við frá mjöðmum í gegnum stöðufasann í hlaupahringnum. Meðferð við 

meiðslum í hásin er breytileg. Oftast er meðferðin hefðbundin sjúkraþjálfunarmeðferð sem felst 

t.d. í stigvaxandi styrktaræfingum. Einnig getur verið nauðsynlegt að grípa til skurðaðgerða og 

í 3-5% tilfella geta meiðsli í hásin endað feril íþróttamannsins (Khan og Maffulli, 1998; 

Langberg o.fl., 2007; Allison og Purdam, 2009). 

Mynd 2. Yfirinnhverfing er áhættuþáttur fyrir 
meiðslum í hásin.  
Birt með leyfi réttarhafa:  
(https://www.kintec.net/blog/what-is-pronation/). 
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1.2.2 Beinhimnubólga (e. shin splints) 

Beinhimnubólga er eitt algengasta meiðsli fyrir neðan hné þegar íþróttamenn eru annars vegar 

(Peter Francis o.fl., 2019). Íþróttagreinar þar sem algengi beinhimnubólgu er einna hæst eru 

hlaup, fimleikar og dans (Yates og White, 2004; Carr og Sevetson, 2008). Beinhimnubólga er 

skilgreind sem sársauki sem kemur framan á (e. anteriort) og miðlægt (e. medial) á 2/3 neðri 

hluta sköflungs. Beinhimnubólga orsakast vegna of mikillar þjálfunar sem leiðir til ofálags í 

neðri útlimum. Skyndileg álagsaukning veldur því að vöðvarnir í neðri útlimum þreytast of 

fljótt og geta þeir þar af leiðandi ekki tekið við högginu þegar fótur lendir á undirlagi, sem 

veldur því að sköflungurinn tekur við högginu og það eykur líkur á beinhimnubólgu (Amin og 

Moroz, 2017).  

Ekki hefur enn fyllilega verið hægt að útskýra þá lífeðlisfræðilegu þætti sem liggja að baki 

meinafræði beinhimnubólgu (Patil, 2016). Ástæður beinhimnubólgu eru í stórum dráttum skipt 

í brátt ástand og langvinnt. Brátt ástand tekur til álagsviðbragða í beini (e. bone stress reaction), 

bólgu í beinhimnu (e. periostitis), bólgu í bandvef (e. fibrositis), togkraft á bein, 

sinaslíðursbólgu (e. tenosynovitis) og bólgur í sinum aftari sköflungsvöðva sem og fremri 

sköflungsvöðva, sólavöðva og langa beygivöðva stórutáar (e. flexor hallucis longus). Johnell 

og félagar (1982) komust að þeirri niðurstöðu að álagviðbrögð beins væri undirliggjandi orsök 

beinhimnubólgu og nýlegar rannsóknir styðja þá kenningu (Patil, 2016). Langvinnt ástand tekur 

til viðbragða í beinhimnu (e. periosteal reaction), tog á beinhimnu, bólgu í beinhimnu, 

sinarbólgu (e. chronic tendonitis), slit kollagentrefja sem eru á milli vöðva og beina og 

vöðvahólfa heilkennis (e. compartment syndrome) (Patil, 2016; Detmer, 1986; Beck og 

Osternig, 1994; Mubarak o.fl., 1982; Paul og Soderberg, 1967). 

Fjöldi rannsókna hafa verið framkvæmdar þar sem fjallað er um áhættuþætti 

beinhimnubólgu (Bahr og Holme, 2003). Áhættuþættirnir skiptast í innri áhættuþætti sem eru 

tengdir íþróttamanninum og ytri áhættuþætti sem eru tengdir umhverfinu. Dæmi um innri 

áhættuþætti eru stuttir og stífir vöðvar í fótleggjum þar með taldir kálfavöðvi, sólavöðvi og 

iljarvöðvi (e. plantaris) (Amin og Moroz, 2017), lítil hlaupareynsla, ónóg upphitun, skortur á 

teygjum (Patil, 2016), aukin hlaupatíðni, skyndileg aukning í hlaupamagni og skortur á liðkandi 

æfingum. Svokallaðar lífaflfræðilegar óreglur flokkast einnig til innri áhættuþátta en slíkir 

þættir taka til lækkunar á bátsbeini (e. navicular drop), yfirinnhverfingu, ofauknum 

framsnúningi á lærlegg (e. femoral anteversion), auknum liðferli í ristarréttu, auknum liðferli í 

útsnúningi (e. external rotation) í mjöðm og vöðvaójafnvægi milli framanlærisvöðva (e. 

quadriceps) og aftanlærisvöðva (e. hamstring) (Patil, 2016). Dæmi um ytri áhættuþætti 
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beinhimnubólgu eru íþróttagreinar sem valda síendurteknu álagi á neðri útlimi, það að hlaupa 

alltaf í sama halla, hart undirlag, ójafnt undirlag, skór, spelkur í skóm, veðurfar (Patil, 2016), 

hlaupa upp brekkur og að hlaupa með stoppum (Carr og Sevetson, 2008).  

 

1.3  Göngu- og hlaupahringur 

Göngu- og hlaupahring má skilgreina sem röð hreyfinga í neðri útlimum sem eiga sér stað frá 

því að fótur snertir undirlag og þar til hann lendir aftur (Dicharry, 2010). Þegar um gönguhring 

er að ræða koma við sögu tveir mismunandi fasar, annars vegar stöðufasi (e. stance phase) og 

hins vegar sveiflufasi (e. swing phase) (Dugan og Bhat, 2005). Hlaupahringur hefur til viðbótar 

við stöðu- og sveiflufasa svokallaðan sviffasa (e. float phase; Mynd 3) (Nicola og Jewison, 

2012). Gönguhringur er hvað helst frábrugðinn hlaupahring að því leyti að í gönguhring kemur 

tímabil þar sem báðir fætur snerta undirlag á sama tíma (e. double support) en það á sér ekki 

stað í hlaupahring (Dugan og Bhat, 2005).  

 

1.3.1 Hlaupahringur 

Eins og fram hefur komið er hlaupahringur frábrugðinn gönguhring vegna svokallaðs sviffasa 

(Mynd 3). Sviffasi kemur fyrir tvívegis í hlaupahring og þá á milli stöðufasa og sveiflufasa, 

þegar neðri útlimir eru ekki í snertingu við undirlagið (Dicharry, 2010). Gagnstætt því sem á 

sér stað í gönguhring, þá fer minna en 50% af tímanum í stöðufasa þegar um hlaupahring er að 

ræða og meira en 50% í sveiflufasa (Dugan og Bhat, 2005; Ounpuu, 1994). Þessi aukni tími 

sem fer í sveiflufasa á kostnað stöðufasans leiðir til myndunar á sviffasa. Eftir því sem hraðinn 

í hlaupi eykst, dregur úr þeim tíma sem einstaklingur er í stöðufasa og þess lengur er dvalið í 

sveiflu- og sviffasa (Dugan og Bhat, 2005). 

Tímabilið þar sem fótur kemst í snertingu við undirlag (e. initial contact) er upphaf 

hlaupahrings og á það sér stað í stöðufasa. Í lok stöðufasa á sér stað fráspyrna (e. toe off) þar 

sem ristarréttuvöðvar fara meðal annars í vöðvasamdrátt og fótur lyftist þar af leiðandi frá 

undirlaginu. Eftir fráspyrnuna tekur sveiflufasi við þar sem fótur er ekki í snertingu við 

undirlagið. Í byrjun sveiflufasa á sér stað upphafs sveifla (e. initial swing) og í lok sveiflufasa 

á sér stað loka sveifla (e. terminal swing) þegar sami fótur lendir á undirlaginu (Dugan og Bhat, 

2005). 
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Skreflengd (e. step) er fjarlægðin milli upphafs snertingar fóts við undirlag þangað til 

gagnstæður fótur lendir á undirlagi. Skreftíðni (e. cadence) er fjöldi tekinna skrefa á ákveðnu 

tímabili. Í hlaupi eykst tíðni skrefa, skreflengd, hraði og gólfkraftur (Dugan og Bhat, 2005; 

Ounpuu, 1994). Þetta veldur auknu álagi á neðri útlimi og eykur þar af leiðandi meiðsla áhættu. 

Samantektarrannsókn sem Winter og félagar (2017) framkvæmdu leiddi í ljós aukna 

tímalengd í stöðufasa í sex rannsóknum, aðrar þrjár svipaðar rannsóknir í sömu 

samantektarrannsókn gáfu til kynna engan mun á tímalengd stöðufasa með aukinni þreytu. 

Þessar rannsóknir úr samantektarrannsókn Winters og félaga (2017) voru ekki framkvæmdar á 

hlaupabretti. Rannsóknarsnið þeirra var ekki heldur það sama sem gæti verið ástæðan fyrir 

þessum ólíku niðurstöðum. Niðurstaða annarrar svipaðrar rannsóknar og hér er til umfjöllunar 

framkvæmd af Hanley og Mohan (2014) var sú að hlauparar annars vegar minnkuðu 

hlutfallslega stöðufasann og hins vegar juku hlutfallslega sveiflufasann við aukna þreytu á 

hlaupabretti en hlaupahringurinn jókst marktækt með aukinni þreytu. Þó verður að geta þess að 

þátttakendur í rannsókn Hanley og Mohan (2014) voru 15 karlkyns afrekshlauparar sem hlupu 

mun hraðar en þátttakendur í rannsókn þeirri sem hér um ræðir.  

 
 
 

Mynd 3. Hlaupahringurinn.  
Birt með leyfi réttarhafa: (https://www.kintec.net/blog/the-run-centre-4-point-run-analysis/). 
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1.4  Mjólkursýruþröskuldur (e. lactate threshold) 
Í gegnum tíðina hefur verið litið til hámarks súrefnisupptöku (VO2 max) sem lykilþátt þegar 

kemur að árangri íþróttamanna sem stunda loftháðar íþróttagreinar eins og hlaup, hjólreiðar og 

skíðagöngu (Bassett og Howley, 2000). Hins vegar hafa nýlegar rannsóknir leitt í ljós að 

mjólkursýruþröskuldurinn sé stöðugasta spágildið þegar kemur að því að meta árangur 

íþróttamanna (Bassett og Howley, 2000; Mo og Chow, 2018). Hvað þetta merkir er að 

íþróttamenn, sem æfa með tilliti til mjólkursýruþröskuldsgilda, eru líklegri til að ná hámarks 

persónulegum árangri. 

Í hvíld og við þægilegt æfingaálag er jafnvægi á milli framleiðslu mjólkursýru í blóði og 

flutnings mjólkursýru úr blóði (Brooks, 2000). Mjólkursýruþröskuldurinn vísar í ákefð í æfingu 

þegar skyndileg aukning verður á mjólkursýru í blóði þar sem framleiðslan fer yfir það 

mjólkursýrugildi sem líkaminn getur unnið úr og í framhaldinu hefst uppsöfnun mjólkursýru í 

líkama. Þrátt fyrir að enn sé verið að rannsaka þá lífeðlisfræðilegu þætti sem eiga sér stað þegar 

farið er yfir mjólkursýruþröskuldinn hafa rannsóknir sammælst um nokkra lykilþætti í því ferli. 

Þessir lykilþættir eru minnkuð geta til þess að vinna úr mjólkursýrunni, aukinn virkjun hraðra 

vöðvaþráða (e. fast-twitch fibers), ójafnvægi milli sykurrofs (e. glycolysis) og hvatbera öndunar 

(e. mithochondrial respiration) og blóðþurrð eða súrefnisskortur. 

Þegar hámarks súrefnisupptaka hjá vel þjálfuðum einstakling fer upp í 90% þá fer hann yfir 

hinn svokallaða mjólkursýruþröskuld samanborið við 55% hjá óþjálfuðum einstakling 

(Hoffman, 2014). Mjólkursýruþröskuldurinn getur verið fundinn með hlaupaprófi 

(Brynjólfsdóttir, 2007) (fylgiskjal I). Rannsóknir hafa gefið til kynna sterka fylgni milli Borg 

áreynslukvarða og rétts mjólkursýruþröskulds óháð kyni, þjálfunargetu, tegund æfingar eða 

ákefð þjálfunar (fylgiskjal IV). Sýnt hefur verið fram á að réttur mjólkursýruþröskuldur 

jafngildir því að meta sig 13-15 á Borg áreynslukvarða en það samsvarar því að upplifa álagið 

sem dálítið erfitt eða erfitt (Weltman, 1995). Áhrifarík leið fyrir hlaupara til að bæta árangur 

sinn er að æfa við eða örlítið yfir mjólkursýruþröskuld hraða sem fundinn er með hlaupaprófi, 

sem vísað er til hér að framan (Ghosh, 2004). Íþróttamaðurinn getur síðan notað niðurstöðurnar 

úr mjólkursýruþröskulds prófinu til þess að búa sér til sérsniðið prógramm sem miðast við hans 

mjólkursýruþröskuld. 
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2 Markmið 

Rannsóknin var framkvæmd með það megin markmið að auka skilning á því hvaða breytingar 

verða á hreyfiferlum og kraftvægi ökkla hjá kvenkyns hlaupurum þegar þeir þreytast við hlaup 

á hlaupabretti rétt fyrir ofan mjólkursýruþröskuldinn. Skoðað var meðal annars hvort og þá 

hvernig ökklahornið breytist í krúnusniði (e. frontal plane) og þykktarsniði (e. sagittal plane) 

við þreytu, annars vegar þegar fótur lenti á hlaupabretti og hins vegar þegar fótur var í hámarks 

ristarbeygju í stöðufasa. Áhrif þreytu á stöðufasa, sveiflufasa og hlaupahring voru einnig 

rannsökuð hjá mismunandi reynsluflokkum þ.e. reyndir (5 ár eða meira í hlaupareynslu) og 

óreyndir (minna en 5 ára hlaupareynsla). Rannsóknarspurningin hljóðar svo: Hversu mikil áhrif 

hefur þreyta, sem framkallast á meðan hlaupið er á hlaupabretti, á hlaupahringinn og hreyfiferla 

og kraftvægi ökklaliðar hjá kvenkyns hlaupurum í krúnusniði og þykktarsniði?  

Unnið var út frá eftirfarandi tilgátum:  

1) Við aukna þreytu hjá reynsluminni hlaupurum verða meiri breytingar og/eða ósamræmi 

milli fóta á hreyfiferlum í ökkla samanborið við reyndari hlaupara. 

2) Óreyndu hlaupararnir eru með hraðari gólfkraftsaukningu í upphafi stöðufasa og aukið 

kraftvægi í fyrsta toppi á vGRF kúrfunni. 

3) Aukin þreyta veldur lengri hlaupahring hjá báðum reynsluflokkum og áhrifin koma fyrr 

fram hjá óreyndari hlaupurunum. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1  Rannsóknarsnið 
Rannsóknarsniðið er langsniðs hálfrannsókn með íhlutun. Ástand þátttakenda þegar þeir 

byrjuðu að hlaupa var borið saman við ástandið eftir að hlaupi lauk þar sem þeir hlupu eins 

lengi og þeir gátu á hraða sem var aðeins yfir mjólkursýruþröskuldinum. Þátttakendur voru 

mældir í upphafi þar sem mjólkursýruþröskuldurinn var fundinn og í kjölfarið var sett 

persónubundið viðmið fyrir hvern og einn. Stigvaxandi þreyta sem var framkölluð í mælingunni 

var íhlutunin. Gagnaöflun fór fram í Rannsóknarstofu í hreyfivísindum við Háskóla Íslands í 

Stapa við Hringbraut í Reykjavík í nóvember og desember árið 2019. Rannsóknin var tilkynnt 

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

VSN-19-182). 

 

3.2  Þátttakendur 
Rannsóknin var framkvæmd á kvenkyns sjálfboðaliðum á aldrinum 23-40 ára sem hlupu 

reglulega sér til heilsubótar í skipulögðum hlaupahópum á höfuðborgarsvæðinu. Leitað var eftir 

þátttakendum með því að setja upp auglýsingar í höfuðstöðvum hlaupahópa á 

höfuðborgarsvæðinu. Einnig var sent upplýsingablað um rannsóknina í gegnum tölvupóst á 

þessa sömu hlaupahópa. Þátttakendur urðu að vera lausir við sjúkdóma eða fatlanir sem gætu 

haft áhrif á rannsóknina eins og t.d. undirliggjandi hjarta- eða lungnasjúkdóma. Mikilvægt var 

að þátttakendur þekktu vel inn á hvernig hlaupabretti virka og væru vanir að nota þau. 

Þátttakendur voru 17 talsins og þeim skipt upp í tvo reynsluflokka: 1) Reyndir hlauparar (5 ár 

eða meira í hlaupareynslu) (n=8); 2) Óreyndir hlauparar (minna en 5 ára hlaupareynsla) (n=9). 

 

3.3  Tækjabúnaður 
Notast var við átta háhraðamyndavélar sem mynduðu 400 ramma á sekúndu. Afmarkað svæði 

var myndað sem hafði verið kvarðað fyrir hvern og einn þátttakanda. Hlaupabrettið var af 

gerðinni Instrumented treadmill frá Bertec með innbyggðri kraftplötu. Hraðinn og hallinn á 

brettinu var stilltur handfrjálst í borðtölvu sem var beintengd við hlaupabrettið. Hlaupabrettið 

var í eins gráðu halla í öllum hlaupum til þess að líkja eftir því að hlaupa útivið í vindmótstöðu 

(Jones og Doust, 1996). Notast var við hjartarafritstæki, blóðþrýstingsmæli og púlsmæli. 
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3.4  Framkvæmd mælinga 

3.4.1 Uppsetning tækjabúnaðar 

Áður en hægt var hefja rannsóknina var nauðsynlegt að staðla viðeigandi svæði sem átti að 

mæla. Eins og áður hefur komið fram var það gert með því að notast við átta háhraðamyndavélar 

sem voru staðsettar í kringum hlaupabrettið. Vinkill með endurskinskúlum var því næst lagður 

á hlaupabrettið og svæðið afmarkað með því að snúa vendi yfir og í kringum það. 

Grundvallaratriði var að minnsta kosti þrjár af alls átta myndavélum næðu að mynda hverja 

endurskinskúlu samtímis yfir tímalengd alls hlaupsins. 

 
3.4.2 Endurskinskúlur 
Endurskinskúlur voru staðsettar jafnt á vinstri og hægri helming 

líkama hvers og eins þátttakanda til þess að skilgreina staðsetningar 

viðeigandi liðamóta sem átti að rannsaka. Endurskinskúlurnar voru 

samtals 46 og þær staðsettar á eftirfarandi stöðum samkvæmt 

leiðbeiningum C-motion (C-motion, 2015) sem sést á Mynd 4 og á 

Mynd 5 (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), mjaðmabeinskambar (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), þ.e. 

neðarlega og ofarlega á hæl, á stóru tá (e. metatarsal 1) og litlu tá (e. metatarsal 5). Skeljar með 

fjórum endurskinskúlum voru settar beggja vegna á kálfa og læri. 

Þegar lokið var við að festa endurskinskúlurnar tryggilega á þátttakendur stigu þeir upp á 

hlaupabrettið þar sem tíu sekúndu kyrrstöðumæling var tekin. Þátttakendur áttu að vera eins 

kyrrir og þeir gátu í þessar tíu sekúndur en tilgangur endurskinskúlanna var að skilgreina 

viðeigandi líkamshluta og staðsetja miðstöðu liða í Qualisys Track Manager 

hreyfigreiningarkerfinu (Qualisys, e.d.). Að þessu búnu var hægt að búa til þrívíða beinagrind 

Mynd 4. Dæmi um 
kyrrstöðumælingu af 
þátttakanda í þrívídd 
í Visual3D. 
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þátttakenda í tölvuforritinu Visual3D. Þegar lokið hafði verið við kyrrstöðumælinguna voru 12 

endurskinskúlur fjarlægðar en þær voru aðeins til þess fallnar að staðsetja liðamót, snúningsása 

og önnur líffræðileg landamerki og kallast þær líffræðilegar endurskinskúlur (e. anatomical 

marker). Fjarlægðar voru endurskinskúlur á mjaðmabeinskömbum, mjaðmakúlum, miðlægum- 

og hliðlægum lærleggshnúfum og miðlægum- og hliðlægum dálkshnyðjum. Eftir sátu 

endurskinskúlur sem kallast mælinga endurskinskúlur (e. tracking marker) en þær eru notaðar 

til þess að staðsetja líkamshluta í þrívíðu rúmi og er mikilvægt að staðsetning þeirra haldist sú 

sama alla mælinguna. 

 

Mynd 5. Staðsetning á endurskinskúlum samkvæmt leiðbeiningum „C-Motion Marker Set 
Guidelines“ (C-motion, 2015). Mynd úr einkasafni höfundar. 
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3.4.3 Aðferðir 
Mælingar voru framkvæmdar í Rannsóknarstofu í hreyfivísindum við Háskóla Íslands í Stapa. 

Þátttakendur mættu tvívegis í mælingu með um viku millibili og þá í um 40 mínútur hvort 

skipti. Áður en fyrri mælingin fór fram svöruðu þátttakendur spurningalista þar sem þeir 

tilgreindu meiðsli, þjálfunarálag, þjálfunarsögu, hæð og þyngd (fylgiskjal III). Þátttakendur 

voru einnig beðnir um að lesa og skrifa undir upplýst samþykki. Blóðþrýstingur var mældur 

fyrir og eftir hlaup til þess að skima fyrir háþrýstingi sem var frábending fyrir því að taka þátt 

í rannsókninni. Hjartarafrit var framkvæmt til að ganga úr skugga um hvort starfsemi hjartans 

væri eðlileg. Hjartsláttartíðni var einnig mæld fyrir og eftir hlaup sem og á meðan á hlaupinu 

stóð. Borg áreynslukvarðinn sem er sjálfsmatskvarði var einnig kynntur fyrir þátttakendum 

(fylgiskjal IV) en markmiðið var að þátttakendur færu yfir 19,5 á kvarðanum í báðum 

mælingunum. Áður en hin eiginlega mæling hófst fengu þátttakendur að hita upp í 5 mínútur á 

þægilegum hraða sem þeir völdu sjálfir. Eftir upphitunina fengu þátttakendur einnig tíma til 

þess að framkvæma teygjur og/eða hreyfiteygjur að eigin vali. Upphafshraðinn í 

mjólkursýrumælingunni var aðeins hærri en hraðinn sem þátttakendur voru á í upphituninni. Í 

fyrri mælingunni var mjólkursýruþröskuldurinn mældur en það er framkvæmt með því að láta 

þátttakendur hlaupa með stigvaxandi hraða á hlaupabretti þar til hann getur ekki haldið 

hraðanum lengur. Hlaupapróf sem hér er vísað til gefur nákvæmari niðurstöður um 

mjólkursýruþröskuldinn (95% öryggismörk = 0,56 km/klst) heldur en þau próf sem algengast 

er að notast við þegar mjólkursýruþröskuldurinn er mældur (95% öryggismörk = 0,92 – 1,13 

km/klst) (Brynjólfsdóttir, 2007). Á 7 mínútna fresti var hraðinn á hlaupabrettinu aukinn um 0,6 

m/s. Allir þátttakendur voru spurðir hvar þeir staðsettu sig á Borg áreynslukvarðanum á þriggja 

og hálfs mínútna fresti og samhliða því var hjartsláttartíðnin skráð.  

Í seinni mælingunni sem fór fram um viku síðar hlupu þátttakendur í þröngum stuttbuxum, 

íþróttatopp og hlaupaskóm sem þeir voru vanir að hlaupa í. Ellefu vöðvarafritsmælar voru festir 

á ákveðin landamerki á þátttakendum. Ekki verður meira fjallað um þá í þessari rannsókn (sjá 

meistaraverkefni Unnar Þórisdóttur, 2020). Því næst voru 46 endurskinskúlur festar á 

þátttakendur með teipi og lími. Þátttakendur fengu að hita upp í 5 mínútur á þægilegum hraða 

sem þeir réðu sjálfir eftir að kyrrstöðumæling hafði farið fram. Eftir upphitunina fengu 

þátttakendur einnig tíma til þess að framkvæma teygjur og/eða hreyfiteygjur að eigin vali. Síðan 

hlupu þátttakendur eins lengi og þeir mögulega gátu á hraða sem var 0,2 m/sek fyrir ofan þeirra 

áætlaða mjólkursýruþröskuld sem fundinn var í fyrri mælingunni. Þátttakendur áttu að hætta að 

hlaupa þegar þeir mátu álagið meira en 19,5 á Borg kvarða. Þátttakendur voru spurðir hvar þeir 
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staðsettu sig á Borg áreynslukvarðanum á tveggja mínútna fresti og það skráð. Myndavélar 

söfnuðu gögnum allan tímann meðan á hlaupinu stóð í Qualisys Track Manager forritið. 

 

3.4.4 Úrvinnsla gagna 
Niðurstöður rannsóknarinnar byggjast á tölfræðilegum gögnum og ályktanir dregnar út frá 

þeim. Stuðst var við niðurstöður mælinga á hreyfiferlum og kraftvægi til að ákvarða á hvaða 

hátt þreytan hefur á hreyfiferla ökklaliðar. Ökklaliðurinn var skoðaður sérstaklega í þessu 

verkefni eins og með tilliti til hversu stórt ökklahornið var þegar fótur lenti á hlaupabrettinu og 

þegar fótur var í hámarks ristarbeygju í stöðufasa. Mældur var tíminn sem þátttakendur vörðu 

í sveiflufasa, stöðufasa og hlaupahring. Notast var við innbyggða kraftplötu í hlaupabretti til 

þess að greina hvenær fótur lenti á brettinu. Til þess að komast að því hvenær fótur fór úr 

stöðufasa yfir í sviffasa var einnig notast við gögn frá innbyggðri kraftplötu í hlaupabretti. 

Ökklahorn var fundið með því að nota skeljar með endurkinskúlum sem staðsettar voru á 

kálfum. Gögn voru fengin með því að skoða þrjá 30 s myndbúta sem teknir voru af hverjum og 

einum þátttakanda. Hver bútur samanstóð af u.þ.b. 40 hlaupahringum. Fyrsti myndbúturinn 

náði yfir fyrstu 30 s hlaupsins (óþreyttur) sem samsvarar 6-13 á Borg áreynslukvarða. 

Myndbútur númer tvö náði yfir „miðju“ hlaupsins (miðlungs þreyttur) sem samsvarar 14-15 á 

Borg áreynslukvarða. Síðasti myndbúturinn náði yfir síðustu 30 s hlaupsins (þreyttur) sem 

samsvarar 19-20 á Borg áreynslukvarða. Einnig var stuðst við gögn úr spurningalista sem allir 

þátttakendur fylltu út. 

Á fyrstu stigum rannsóknar átti úrvinnsla sér stað í forritinu Qualisys Track Manager. 

Endurskinskúlurnar bjuggu til líkan af líkama þátttakenda á meðan á hlaupi stóð en átta 

myndavélar frá Qualisys sáu um gagnasöfnun. Gögnin voru þaðan flutt yfir í V3D forritið frá 

C-motion sem er sérhæft forrit fyrir vinnslu á lífaflfræðilegum gögnum t.d. til þess að reikna út 

liðhorn, hreyfiferla og skilgreindar breytur. Í V3D forritinu voru hreyfiorkulegir- og 

hreyfifræðilegir stikar reiknaðir út úr þrívíddar gögnum. Einnig var líkan af líkama þátttakenda 

reiknað út í V3D forritinu. Horft var til tveggja sniða þegar unnið var úr gögnunum við 

greiningu á hreyfiferlunum en það var annars vegar þykktarsnið og hins vegar krúnusnið. X 

ásinn samsvarar þykktarsniði þar sem rannsökuð var beygja (e. flexion) og rétta (e. extension) 

ökklaliðar. Y ásinn samsvarar krúnusniði þar sem rannsakað var annars vegar þegar 

ökklaliðurinn leitaði inn á við eða þegar hann fór í innhverfingu og hins vegar þegar 

ökklaliðurinn leitaði út á við eða þegar hann fór í úthverfingu. 
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Notast var við Jamovi forritið við tölfræðigreiningar. Til þess að reikna fylgni á milli breyta 

var notast við fjölþátta blandaðar dreifnigreiningar (e. mixed model ANOVA). Kannað var 

hvort marktækur munur væri á milli reynsluflokka og á milli mismunandi þreytustiga og einnig 

hvort að martæk víxlhrif væru til staðar fyrir þessa þætti. Marktækur munur á milli þreytustiga 

eða vegna víxlhrifa var nánar athugaður með Holm eftirá prófi eftir því sem við átti. 

Marktektarmörkin voru sett við 5% (p=0,05) og öryggismörkin við 95%. Í lokin voru gögnin 

síðan flutt í Microsoft Excel úr Jamovi þar sem niðurstöður voru settar upp á myndrænan hátt. 

 

3.5  Siðfræði 
Nauðsynlegt var að útskýra fyrir þátttakendum ítarlega um hvað rannsóknin snérist svo þeir 

gætu tekið upplýsta ákvörðun um hvort vilji væri til staðar að taka þátt í henni eða ekki 

(Stefánsdóttir, 2013). Mikilvægt var að rannsóknin hefði ekki skaðleg áhrif á þátttakendur. 

Brýn þörf var á að fá upplýst samþykki þar sem fram kom að farið væri með öll persónuleg 

gögn sem trúnaðarmál og að þeim yrði fargað um leið og unnið hefði verið úr þeim. 

Þátttakendur voru tryggðir á rannsóknartímanum og gátu hætt í rannsókninni hvenær sem var 

án útskýringa og nokkurra eftirmála.  
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4 Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði hvað varðar aldur, hæð og þyngd þátttakenda er sýnd í Töflu 1. Tafla 2 sýnir 

fjölda þátttakenda í báðum reynsluflokkum og samanburð á meðaltölum þeirra úr seinni 

mælingunni í tengslum við fjölda hlaupna kílómetra á viku síðustu tvo mánuðina, 

meðaltalshraða og tímalengd hlaups. Dæmi um hlaupahring hjá þátttakanda í rannsókninni 

fenginn úr Visual3D forritinu er hægt að sjá á Mynd 7.  
 

Tafla 1. Aldur, hæð og þyngd þátttakenda.  

n = 17 Meðaltal Staðalfrávik Lágildi Hágildi 

Aldur 28,8 5,7 23 40 

Hæð (cm) 168 7,5 154 180 

Þyngd (kg) 62,1 8,8 48 80 

 

 

Tafla 2. Fjöldi þátttakenda, meðaltal á vikulegu æfingamagni þátttakenda síðustu 2 mánuðina, 
meðaltalshraði þeirra í seinni mælingunni og tímalengd hlaups í seinni mælingunni. 
Sýnd eru meðaltöl og staðalfrávik innan sviga. Ekki mældist marktækur munur milli 
hópa í áðurnefndum breytum. 

Reynsluflokkar 
 

Fjöldi/n Km/Viku m/s Mínútur 

Reyndir 
 
8 28,1 (25,2) 3,39 (0,36) 17:24 (0,12) 

Óreyndir 
 
9 18,8 (16,3) 3,10 (0,43) 16:57 (0,10) 
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Mynd 6. Hlaupahringir úr Visual3D. Hlaupahringurinn hefst þegar fótur lendir á undirlagi en 

það samsvarar 0 á X ás. Það skal tekið fram að 35-40% á X ás samsvarar því þegar 
fótur fer af hlaupabretti. Myndin sýnir liðhorn ökkla í öllum hlaupahringjum hjá 
einstaklingi 13 í þykktarsniði. Græni lárétti ferillinn merkir óþreyttur (hlaup 1) en rauði 
lárétti ferillinn merkir þreyttur (hlaup 3). Hreyfing í + átt er ristarbeygja en í - átt er 
ristarrétta. Rauðu lóðréttu línurnar merkja lengd stöðufasa í hlaupahringjum í þreyttu 
ástandi (hlaup 3) en grænu lóðréttu línurnar merkja lengd stöðufasa í hlaupahringjum 
í óþreyttu ástandi (hlaup 1). Þar af leiðandi styttist stöðufasinn hjá einstaklingi 13 við 
aukna þreytu.  
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Þreytan hefur marktæk áhrif á tímann sem hlauparar vörðu í stöðufasa (p<0,001). Víxlhrif 

fundust á milli þreytu (óþreyttur, miðlungs þreyttur, þreyttur) og reynsluflokka (reyndir og 

óreyndir) (p<0,001). Marktæk aukning var á tíma í stöðufasa annars vegar milli miðlungs 

þreytts- og óþreytts ástands og hins vegar milli þreytts- og óþreytts ástands hjá báðum hópum 

(Myndir 8 og 9). Tíminn í stöðufasa beggja fóta jókst hjá báðum hópum allt hlaupið en reyndir 

hlauparar eru með lengri tíma á öllum stigum þreytuástands. 

 

 
Mynd 7. Tíminn í stöðufasa vinstri fótar. Samkvæmt Holm eftirá prófi kom fram marktækur 
munur á milli þeirra súlna sem bera mismunandi bókstafi innan sama reynsluflokks. Ekki er 
marktækur munur milli súlna innan sama reynsluflokks sem hafa sama bókstaf. Sýnd eru 
meðaltöl og 95% öryggismörk. 

 

 
Mynd 8. Tíminn í stöðufasa hægri fótar. Sjá texta undir mynd 7 en þar eru bókstafir sem 
staðsettir eru fyrir ofan súlurnar útskýrðir. Sýnd eru meðaltöl og 95% öryggismörk. 
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Þreytan hefur marktæk áhrif á tímann sem hlauparar vörðu í sveiflufasa (p<0,001). Víxlhrif 

fundust á milli þreytu (óþreyttur, miðlungs þreyttur, þreyttur) og reynsluflokka (reyndir og 

óreyndir) (p<0,001). Marktækur munur var annars vegar milli miðlungs þreytts- og óþreytts 

ástands og hins vegar milli þreytts- og óþreytts ástands hjá báðum hópum. Sveiflufasinn jókst 

umtalsvert meira hjá óreyndu hlaupurunum frá óþreyttu- til þreytts ástands samanborið við 

reyndu hlauparana, en hann jókst marktækt hjá báðum reynsluflokkum (Myndir 10 og 11). 

Óreyndu hlaupararnir voru með lengri sveiflufasa á öllum stigum þreytuástands samanborið við 

reyndu hlauparana. 

 

 
Mynd 9. Sveiflufasi vinstri fótar. Sjá texta undir mynd 7 en þar eru bókstafir sem staðsettir eru 
fyrir ofan súlurnar útskýrðir. Sýnd eru meðaltöl og 95% öryggismörk. 

 

 
Mynd 10. Sveiflufasi hægri fótar. Sjá texta undir mynd 7 en þar eru bókstafir sem staðsettir eru 
fyrir ofan súlurnar útskýrðir. Sýnd eru meðaltöl og 95% öryggismörk. 
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Þreytan hefur marktæk áhrif á tímann sem hlauparar vörðu í hvern hlaupahring (p<0,001). 

Víxlhrif fundust á milli þreytu (óþreyttur, miðlungs þreyttur, þreyttur) og reynsluflokka 

(reyndir og óreyndir) (p<0,001). Marktækur munur var á milli þreytts- og óþreytts ástands hjá 

báðum reynsluflokkum. Hlaupahringurinn varð marktækt lengri í þreyttu ástandi samanborið 

við óþreytt ástand hjá báðum reynsluflokkum (Myndir 12 og 13). Óreyndu hlaupararnir voru 

með lengri hlaupahring á öllum stigum þreytuástands samanborið við reyndu hlauparana. 

Óreyndir hlauparar vörðu marktækt lengri tíma í hlaupahringinn í miðlungs þreyttu ástandi 

samanborið við óþreytt ástand en reyndir vörðu mjög áþekkum tíma í óþreyttu- og miðlungs 

þreyttu ástandi. 

 

 
Mynd 11. Hlaupahringur vinstri fótar. Sjá texta undir mynd 7 en þar eru bókstafir sem staðsettir 
eru fyrir ofan súlurnar útskýrðir. Sýnd eru meðaltöl og 95% öryggismörk. 

 

 
Mynd 12. Hlaupahringur hægri fótar. Sjá texta undir mynd 7 en þar eru bókstafir sem staðsettir 
eru fyrir ofan súlurnar útskýrðir. Sýnd eru meðaltöl og 95% öryggismörk. 
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Þrívíð víxlhrif fundust í ristarbeygju við lendingu fótar á undirlagi í þykktarsniði (p<0,001) 

milli þreytu, reynsluflokka og beggja fóta. Það þýðir að þreytan er ekki að hafa sömu áhrif á 

reynsluflokkana og áhrifin á hægri fót samanborið við vinstri fót milli reynsluflokka eru ekki 

þau sömu. Ristarbeygjan var töluvert meiri við lendingu beggja fóta á undirlagi hjá reyndu 

hlaupurunum samanborið við þá óreyndu á öllum stigum þreytuástands (Myndir 14 og 15). 

Ristarbeygjan minnkaði marktækt í báðum fótum hjá reyndu hlaupurunum í þreyttu ástandi 

samanborið við óþreytt ástand. Engar marktækar breytingar áttu sér stað hjá óreyndu 

hlaupurunum í þreyttu ástandi samanborið við óþreytt ástand. 

 
Mynd 13. Ristarbeygja vinstri fótar við lendingu fótar á undirlagi í þykktarsniði. Hreyfing í + 

átt er ristarbeygja en - átt er ristarrétta. Sjá texta undir mynd 7 en þar eru bókstafir 
sem staðsettir eru fyrir ofan súlurnar útskýrðir. Sýnd eru meðaltöl og 95% 
öryggismörk.  

 

 
Mynd 14. Ristarbeygja hægri fótar við lendingu fótar á undirlagi í þykktarsniði. Sjá texta undir 

mynd 7 en þar eru bókstafir sem staðsettir eru fyrir ofan súlurnar útskýrðir. Sýnd 
eru meðaltöl og 95% öryggismörk.  
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Þrívíð víxlhrif fundust í hámarks ristarbeygju í stöðufasa í þykktarsniði (p<0,001) milli 

þreytu, reynsluflokka og beggja fóta. Ristarbeygjan var meiri í hámarks stöðufasa beggja fóta 

hjá reyndu hlaupurunum samanborið við þá óreyndu á öllum stigum þreytuástands, þó var 

töluvert meiri munur á ristarbeygjunni í hægri fæti samanborið við vinstri fót (Myndir 16 og 

17). Ristarbeygja beggja fóta var marktækt meiri í þreyttu ástandi samanborið við óþreytt ástand 

hjá reyndu hlaupurunum. Hægri og vinstri fótur brugðust ekki eins við þreytunni hjá óreyndu 

hlaupurunum, þ.e. ristarbeygja jókst marktækt í þreyttu ástandi samanborið við óþreytt ástand 

í hægri fæti en ristarbeygja minnkaði marktækt í þreyttu ástandi samanborið við óþreytt ástand 

í vinstri fæti. 

 
Mynd 15. Hámarks ristarbeygja vinstri fótar í þykktarsniði í stöðufasa. Hreyfing í + átt er 

ristarbeygja en - átt er ristarrétta. Sjá texta undir mynd 7 en þar eru bókstafir sem 
staðsettir eru fyrir ofan súlurnar útskýrðir. Sýnd eru meðaltöl og 95% öryggismörk.  

 

 
Mynd 16. Hámarks ristarbeygja hægri fótar í þykktarsniði í stöðufasa. Sjá texta undir mynd 7 

en þar eru bókstafir sem staðsettir eru fyrir ofan súlurnar útskýrðir. Sýnd eru 
meðaltöl og 95% öryggismörk. 
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Þrívíð víxlhrif fundust í innhverfingu/úthverfingu ökkla við lendingu fótar á undirlagi í 

krúnusniði (p<0,001) milli þreytu, reynsluflokka og beggja fóta. Úthverfing var töluvert meiri 

við lendingu beggja fóta á undirlagi hjá reyndu hlaupurunum samanborið við þá óreyndu í 

þreyttu ástandi (Myndir 18 og 19). Úthverfing jókst marktækt í þreyttu ástandi samanborið við 

óþreytt ástand hjá reyndu hlaupurunum í báðum fótum. Úthverfing jókst marktækt hjá óreyndu 

hlaupurunum í hægri fæti í þreyttu ástandi samanborið við óþreytt ástand en ekki var marktækur 

munur í vinstri fæti. 

 

 
Mynd 17. Ökklahorn við lendingu vinstri fótar á undirlagi í krúnusniði. Hreyfing í + átt er 

úthverfing en í - átt er innhverfing. Sjá texta undir mynd 7 en þar eru bókstafir sem 
staðsettir eru fyrir ofan súlurnar útskýrðir. Sýnd eru meðaltöl og 95% öryggismörk. 

 

 
Mynd 18. Ökklahorn við lendingu hægri fótar á undirlagi í krúnusniði. Hreyfing í + átt er 

úthverfing en í - átt er innhverfing. Sjá texta undir mynd 7 en þar eru bókstafir sem 
staðsettir eru fyrir ofan súlurnar útskýrðir. Sýnd eru meðaltöl og 95% öryggismörk. 
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Þreytan hefur marktæk áhrif á innhverfingu/úthverfingu ökkla við hámarks ristarbeygju í 

krúnusniði (p<0,001). Víxlhrif fundust á milli þreytu (óþreyttur, miðlungs þreyttur, þreyttur) 

og reynsluflokka (reyndir miðað við óreynda) (p<0,001). Marktækur munur fannst einnig á 

milli hliða þ.e. hægri og vinstri fótar (p<0,001). Jafnframt fundust víxlhrif milli þess hvernig 

hægri fótur annars vegar og vinstri fótur hins vegar brugðust við þreytunni (p<0,001). Víxlhrif 

fundust á milli fóta, þ.e. hægri- og vinstri fótar og reynsluflokka (p<0,001). Reyndir hlauparar 

enda annars vegar í marktækt meiri úthverfingu í vinstri fæti í þreyttu ástandi samanborið við 

óþreytt ástand en hins vegar í meiri innhverfingu í hægri fæti (Myndir 20 og 21). Óreyndir 

hlauparar enda annars vegar í meiri innhverfingu í vinstri fæti í þreyttu ástandi samanborið við 

óþreytt ástand en hins vegar í marktækt minni inhverfingu í hægri fæti. 

 
Mynd 19. Ökklahorn vinstri fótar við hámarks ristarbeygju í stöðufasa í krúnusniði. Hreyfing 

í + átt er úthverfing en í - átt er innhverfing. Sjá texta undir mynd 7 en þar eru 
bókstafir sem staðsettir eru fyrir ofan súlurnar útskýrðir. Sýnd eru meðaltöl og 95% 
öryggismörk. 

 
Mynd 20. Ökklahorn hægri fótar við hámarks ristarbeygju í stöðufasa í krúnusniði. Sjá texta 

undir mynd 7 en þar eru bókstafir sem staðsettir eru fyrir ofan súlurnar útskýrðir. 
Sýnd eru meðaltöl og 95% öryggismörk. 
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Þreytan hefur marktæk áhrif á hámarks kraftvægi fóta við undirlag í lóðréttri stefnu þegar 

leiðrétt hafði verið fyrir þyngd þátttakenda (p<0,001). Marktækur munur fannst einnig á milli 

hliða, þ.e. á milli hægri og vinstri fótar (p<0,001). Jafnframt fundust víxlhrif milli þess hvernig 

hægri fótur annars vegar og vinstri fótur hins vegar brugðust við þreytunni (p<0,001). Víxlhrif 

fundust á milli fóta, þ.e. hægri- og vinstri fótar og reynsluflokka (p<0,001). Marktækur munur 

var á milli miðlungs þreytts- og óþreytts ástands hjá báðum reynsluflokkum. Kraftvægið 

minnkaði hjá báðum reynsluflokkum (Myndir 22 og 23). Kraftvægið hækkaði síðan í þreytta 

ástandinu samanborið við miðlungs þreytta ástandið og fór í svipað gildi og var í óþreytta 

ástandinu. Kraftvægið var meira á öllum stigum þreytuástands hjá óreyndu hlaupurunum 

samanborið við reyndu hlauparana.  

 
Mynd 21. Hámarks kraftvægi vinstri fótar í lóðréttri stefnu. Sjá texta undir mynd 7 en þar eru 

bókstafir sem staðsettir eru fyrir ofan súlurnar útskýrðir. Sýnd eru meðaltöl og 95% 
öryggismörk. 

 

 
Mynd 22. Hámarks kraftvægi hægri fótar í lóðréttri stefnu. Sjá texta undir mynd 7 en þar eru 

bókstafir sem staðsettir eru fyrir ofan súlurnar útskýrðir. Sýnd eru meðaltöl og 95% 
öryggismörk. 
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Þreytan hefur marktæk áhrif á hraða gólfkraftsaukningar í upphafi stöðufasa sem lýsir 

aukningu lóðrétts gólfkrafts með tíma (e. vertical ground reaction force (vGRF)) þegar leiðrétt 

hafði verið fyrir þyngd þátttakenda (p<0,001). Marktækur munur fannst einnig á milli hliða, 

þ.e. á milli hægri og vinstri fótar (p<0,001). Víxlhrif fundust á milli þreytu (óþreyttur, miðlungs 

þreyttur, þreyttur) og reynsluflokka (reyndir miðað við óreynda) (p<0,001). Jafnframt fundust 

víxlhrif milli þess hvernig hægri fótur annars vegar og vinstri fótur hins vegar brugðust við 

þreytunni (p<0,001). Víxlhrif fundust á milli fóta, þ.e. hægri- og vinstri fótar og reynsluflokka 

(p<0,001). Gólfkraftsaukningin var marktækt meiri hjá báðum reynsluflokkum fyrir báða fætur 

í þreyttu ástandi samanborið við óþreytt ástand. Gólfkraftsaukningin var þó nokkuð meiri hjá 

óreyndum (Myndir 24 og 25). Óreyndir voru einnig með töluvert meiri gólfkraftsaukningu í 

þreyttu ástandi samanborið við reynda.  

 
Mynd 23. Mesti bratti í aukningu á lóðréttum gólfkrafti á vGRF kúrfu vinstri fótar. Sjá texta 

undir mynd 7 en þar eru bókstafir sem staðsettir eru fyrir ofan súlurnar útskýrðir. 
Sýnd eru meðaltöl og 95% öryggismörk. 

 
Mynd 24. Mesti bratti í aukningu á lóðréttum gólfkrafti á vGRF kúrfu hægri fótar. Sjá texta 

undir mynd 7 en þar eru bókstafir sem staðsettir eru fyrir ofan súlurnar útskýrðir. 
Sýnd eru meðaltöl og 95% öryggismörk. 
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Þreytan er að hafa marktæk áhrif á kraftvægið í fyrsta toppnum á vGRF kúrfunni, þ.e. alveg 

í byrjun hennar þegar leiðrétt hafði verið fyrir þyngd þátttakenda (p<0,001). Marktækur munur 

fannst einnig á milli hliða þ.e. hægri og vinstri fóta (p<0,001). Víxlhrif fundust á milli þreytu 

(óþreyttur, miðlungs þreyttur, þreyttur) og reynsluflokka (reyndir miðað við óreynda) 

(p<0,001). Jafnframt fundust víxlhrif á milli fóta, þ.e. hægri- og vinstri fóta og reynsluflokka 

(p<0,001). Kraftvægið jókst marktækt í báðum reynsluflokkum fyrir báða fætur í þreyttu 

ástandi samanborið við óþreytt ástand. Kraftaukningin var þó nokkuð meiri hjá óreyndum 

(Myndir 26 og 27). Óreyndir voru með meira kraftvægi á öllum stigum þreytuástands 

samanborið við reynda. 

 
Mynd 25. Kraftvægi vinstri fótar í fyrsta toppnum á vGRF kúrfunni. Sjá texta undir mynd 7 en 

þar eru bókstafir sem staðsettir eru fyrir ofan súlurnar útskýrðir. Sýnd eru meðaltöl 
og 95% öryggismörk. 

 

 
Mynd 26. Kraftvægi hægri fótar í fyrsta toppnum á vGRF kúrfunni. Sjá texta undir mynd 7 en 

þar eru bókstafir sem staðsettir eru fyrir ofan súlurnar útskýrðir. Sýnd eru meðaltöl 
og 95% öryggismörk. 
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5 Umræða 

5.1  Helstu niðurstöður 
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru á þá leið að stöðufasi, sveiflufasi og hlaupahringur 

lengdust marktækt með aukinni þreytu hjá báðum reynsluhópum. Ristarbeygja er marktækt 

minni hjá reyndu hlaupurunum við lendingu fótar við undirlag í þreyttu ástandi samanborið við 

óþreytt ástand, en ekki er marktækur munur á ristarbeygju óreyndra. Mesta ristarbeygja beggja 

fóta hjá reyndum í stöðufasa er marktækt meiri í þreyttu ástandi samanborið við óþreytt ástand. 

Hægri og vinstri fótur brugðust ekki eins við þreytunni hjá óreyndu hlaupurunum hvað varðar 

ristarbeygju í stöðufasa. Úthverfing er marktækt meiri hjá reyndu hlaupurunum í þreyttu ástandi 

samanborið við óþreytt ástand við lendingu fótar á undirlagi, en ósamræmi er á milli fóta hjá 

óreyndu hlaupurunum. Þar af leiðandi ber töluvert meira á ósamræmi milli fóta innan 

reynsluflokksins óreyndir samanborið við reynsluflokkinn reyndir. Einnig leiddi rannsóknin í 

ljós að hraðinn á gólfkraftsaukningu í upphafi stöðufasa eða brattinn á vGRF kúrfunni, þar sem 

hann er brattastur, er marktækt meiri með aukinni þreytu hjá báðum reynsluflokkum. Hraðinn 

á gólfkraftsaukningunni í upphafi stöðufasa var þó töluvert meiri hjá óreyndu hlaupurunum. 

Jafnframt er kraftvægið marktækt meira í fyrsta toppnum á vGRF kúrfunni með aukinni þreytu 

hjá báðum reynsluflokkum, þó töluvert meira hjá óreyndu hlaupurunum. Talið er að hlauparar 

með meiri hraða á gólfkraftsaukningu í upphafi stöðufasa og aukið kraftvægi í fyrsta toppi 

hennar séu í aukinni meiðslahættu (Davis o.fl., 2016; Samaan o.fl., 2014). Þar af leiðandi gætu 

báðir reynsluflokkarnir, samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar, verið í aukinni 

meiðslahættu en óreyndir hlauparar þó í meiri hættu. Tilgáta 1 stóðst hvað varðar að meira 

ósamræmi var á milli fóta hjá óreyndari hlaupurunum við aukna þreytu samanborið við reyndu 

hlauparana. Niðurstöður rannsókarinnar sýna fram á stærri gólfkraft við lendingu fótar við 

undirlag hjá óreyndari hlaupurum samanborið við reyndu hlauparana við aukna þreytu og því 

stóðst einnig tilgáta 2. 
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5.2  Áhrif þreytu á þætti hlaupahrings 
Tengsl hafa fundist milli tíma sem hlauparar eyða í stöðufasa og álagsmeiðsla í neðri útlimum 

(Bailey, 2017; Fellin o.fl., 2010). Hlaupahringurinn breytist með auknum hraða þar sem 

sveiflufasinn eykst á kostnað stöðufasans sem hlutfallslega minnkar í hlaupahringnum (Bailey, 

2017; Mann og Hagy, 1980). Jafnframt eykst skreflengdin með auknum hraða og það sama má 

segja um skreftíðnina. Í stöðufasa við aukinn hraða eiga sér einnig stað breytingar í hreyfiferlum 

(Dugan og Bhat, 2005; Heiderscheit o.fl., 2011) og hreyfiorku (Simpson og Bates, 1990). Ekki 

ríkir samstaða um tengsl tímalengdar stöðufasa við orkusparnað í hlaupi. Styttri stöðufasi hefur 

annars vegar verið tengdur við orkusparnað í hlaupi (Moore, 2016; Nummela o.fl., 2007; 

Santos-Concejero o.fl., 2014) en hins vegar einnig tengdur við orkueyðslu í hlaupi (Di Michele 

og Merni, 2014; Santos-Concejero o.fl., 2014). Jafnframt eru rannsóknir sem sýna fram á engin 

tengsl milli tímalengdar stöðufasa og orkusparnaðar í hlaupi (Moore, 2016; Nummela o.fl., 

2007; Santos-Concejero o.fl., 2014). Hlauparar eiga ekki kost á því að lengja stöðufasann eins 

og þeir myndu gera úti við þegar þreytan eykst á stöðluðum hraða á hlaupabretti. Ástæðan fyrir 

því er sú að hlauparar geta ekki hægt á sér við staðlaðan hraða á hlaupabretti og ef stöðufasinn 

yrði lengdur myndu þeir að öllum líkindum detta af brettinu (Hanley og Mohan, 2014). 

Samkvæmt sumum rannsóknum hefur aukið hlutfall sveiflufasa í hlaupahring verið tengt við 

orkusparandi þátt í hlaupi (Moore, 2016; Nummela o.fl., 2007; Santos-Concejero o.fl., 2014) 

en aftur á móti hafa niðurstöður annarra rannsókna ekki sýnt fram á nein tengsl milli 

orkusparandi þáttar og tímalengdar sveiflufasa (Barnes o.fl., 2014; Williams o.fl., 1987). Í þeirri 

rannsókn sem hér um ræðir eykst stöðufasinn annars vegar en sveiflufasinn hins vegar minnkar 

hlutfallslega í hlaupahring hjá reyndu hlaupurunum. Hjá óreyndu hlaupurunum þá annars vegar 

minnkar stöðufasinn við aukna þreytu en hins vegar eykst sveiflufasinn hlutfallslega í 

hlaupahring. Óreyndu hlaupararnir í þeirri rannsókn sem hér er til umfjöllunar bregðast svipað 

við þreytu og hlauparar í sambærilegri rannsókn sem framkvæmd var af Hanley og Mohan 

(2014), þ.e. þeir hlutfallslega minnka stöðufasann á kostnað sveiflufasans. Eins og áður kom 

fram þá eykst sveiflufasinn við aukinn hlaupahraða á kostnað stöðufasans sem hlutfallslega 

minnkar. Óreyndu hlaupararnir hlupu hægar að meðaltali en þeir reyndu, þannig að lengri 

sveiflufasi og lengri hlaupahringur hjá þeim óreyndu þarf ekki að þýða að þeir hafi tekið lengri 

skref en reyndu hlaupararnir. Marktæk aukning var hér á tíma í stöðufasa annars vegar milli 

miðlungs þreytts- og óþreytts ástands og hins vegar milli þreytts- og óþreytts ástands hjá báðum 

hópum. Tíminn í stöðufasa beggja fóta jókst hjá báðum hópum allt hlaupið en reyndir eru með 

lengri tíma á öllum stigum þreytuástands. Sveiflufasinn jókst umtalsvert meira hjá óreyndu 
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hlaupurunum frá óþreyttu til þreytts ástands samanborið við reyndu hlauparana, en hann jókst 

marktækt hjá báðum reynsluflokkum. Óreyndu hlaupararnir voru með lengri sveiflufasa á öllum 

stigum þreytuástands samanborið við reyndu hlauparana.  

Hlaupahringurinn varð marktækt lengri í þreyttu ástandi samanborið við óþreytt ástand hjá 

báðum reynsluflokkum en það samræmist þeirri marktæku aukningu sem átti sér stað í 

stöðufasa og sveiflufasa hjá báðum reynsluflokkum. Þessi lenging í hlaupahring samræmist 

niðurstöðum sambærilegrar rannsóknar (Hanley og Mohan, 2014). Óreyndu hlaupararnir voru 

með lengri hlaupahring á öllum stigum þreytuástands samanborið við reyndu hlauparana. 

Áhugavert var að óreyndir vörðu marktækt lengri tíma í hlaupahring í miðlungs þreyttu ástandi 

samanborið við óþreytt ástand en reyndir vörðu mjög áþekkum tíma í óþreyttu og miðlungs 

þreyttu ástandi. Þetta þýðir að óreyndu hlaupararnir eru farnir að breyta sínum „hlaupastíl“ fyrr 

í þreytuferlinu samanborið við reyndu hlauparana sem halda óbreyttum hlaupastíl lengur við 

aukna þreytu. 

 

5.3 Áhrif þreytu á hreyfiferla og kraftvægi ökklaliðar við lendingu og í 
hámarks ristarbeygju í stöðufasa 

Talið er að breytingar á hreyfiferlum geti aukið líkur á meiðslum (Koblbauer o.fl., 2014; 

Mizrahi o.fl., 2000). Ekki ríkir samstaða meðal rannsakenda hvað varðar breytingar á 

lífaflfræðilegum ferlum sem eiga sér stað hjá hlaupurum við aukna þreytu (Bazuelo-Ruiz o.fl., 

2018). Tilhneiging er hjá hlaupurum að minnka ristarbeygju við lendingu á undirlagi þegar þeir 

hlaupa þar til þeir verða alveg uppgefnir (Dutto o.fl., 1997; Elliot og Ackland, 1981; Gheluwe 

og Madsen, 1997). Þetta passar við reyndu hlauparana í þessari rannsókn þar sem ristarbeygjan 

hjá þeim minnkaði marktækt við lendingu fótar á undirlagi í báðum fótum í þreyttu ástandi 

samanborið við óþreytt ástand. Engar marktækar breytingar áttu sér stað í ristarbeygju við 

lendingu fótar á undirlagi hjá óreyndu hlaupurunum í þreyttu ástandi samanborið við óþreytt 

ástand. Þessi marktæka minnkun í ristarbeygju hjá reyndu hlaupurunum er hægt að tengja við 

lengri hlaupahring sem leiðir af sér lengri skref. Reyndari hlaupararnir gætu þar af leiðandi 

verið að teygja fæturna lengra fram í lendingu á undirlagi sem veldur því að ristarbeygjan 

minnkar. 

Ökklaliðurinn hefur mikilvægu hlutverki að gegna þegar kemur að höggdempun fóts þegar 

hann lendir á undirlagi. Smávægileg breyting á ristarbeygju getur haft bein áhrif á gólfkraft og 

þar af leiðandi á álaginu sem líkaminn verður fyrir (Devita og Skelly, 1992; Kovacs o.fl. 1999; 

Self og Paine, 2001). Sýnt hefur verið fram á að stærra ristarbeygjuhorn leiðir til aukins 
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kraftvægis í fyrsta toppi á vGRF kúrfunni og einnig meiri bratta á gólfkraftskúrfunni þar sem 

hún er bröttust (Gerritsen o.fl., 1995). Bazuelo og félagar (2018) komust að því að við aukna 

þreytu hjá kvenkyns hlaupurum, minnkaði ristarbeygjan við lendingu fótar á undirlagi sem 

leiddi til minna kraftvægis í fyrsta toppi á vGRF kúrfunni og minni bratta á gólfkraftskúrfunni. 

Það að kraftvægið minnki við aukna þreytu gæti verið verndandi aðferð líkamans til þess að 

forðast meiðsli. Hlauparar með hraðari gólfkraftsaukningu í upphafi stöðufasa og aukið 

kraftvægi í fyrsta toppi á vGRF kúrfunni eru í aukinni meiðslahættu (Davis o.fl., 2016; Samaan 

o.fl., 2014) og hafa tengsl fundist milli þessara þátta og meiðsla eins og t.d. álagsbrots í sköflung 

(e. tibial stress fracture) (Milner o.fl., 2006), hnéskeljarheilkennis (McClay Davis o.fl., 2010) 

og iljarfellsbólgu (Pohl o.fl., 2009). 

Þar af leiðandi passa niðurstöður þeirrar rannsóknar sem hér um ræðir við niðurstöðu 

Bazuelo og félaga (2018) varðandi minnkun á ristarbeygju við lendingu fótar á undirlagi við 

aukna þreytu. Hins vegar, gagnstætt því sem rannsókn Bazuelo og félaga (2018) leiddi í ljós, 

þá jókst annars vegar kraftvægið í fyrsta toppi á vGRF kúrfunni og hins vegar hraðinn á 

gólfkraftsaukningunni í upphafi stöðufasa marktækt hjá báðum reynsluflokkum í þreyttu 

ástandi samanborið við óþreytt ástand í þessari rannsókn. Þess má geta að aukningin var 

umtalsvert meiri hjá óreyndu hlaupurunum. Líkleg skýring á auknu kraftvægi gæti verið aukin 

skreflengd, þ.e. fóturinn er teygður lengra fram í lendingunni sem leiðir til þess að þátttakendur 

lenda meira á hæl. Þessi aukning í kraftvægi hjá báðum hópum á fyrsta toppi á vGRF kúrfunni 

og hraðaaukningu á gólfkrafti í upphafi stöðufasa merkir að álagið á liði og vöðva líkamans er 

að aukast sem eykur meiðslahættu beggja reynsluflokka en þó ívið meira hjá óreyndu 

hlaupurunum (Davis o.fl., 2016). 

Tengls milli hámarks kraftvægis og meiðsla eru ekki að fullu þekkt og geta niðurstöður 

rannsókna oft verið misvísandi, t.d. vegna mikils einstaklingsbreytileika hvað varðar vöðva- og 

beinabyggingu (Matijevich o.fl., 2019). Marktækur munur fannst ekki milli þreytts og óþreytts 

ástands hjá báðum reynsluflokkum varðandi hámarks kraftvægi í lóðréttri stefnu. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við svipaðar rannsóknir þar sem hámarks kraftvægi hefur verið 

rannsakað (Luo o.fl., 2019; Bazuelo-Ruiz o.fl., 2018; Abt o.fl., 2011). 

Óreyndu hlaupararnir brugðust ekki eins við þreytunni og þeir reyndu. Hægri og vinstri 

fótur brugðust ekki eins við þreytunni hjá óreyndu hlaupurunum í hámarks ristarbeygja í 

stöðufasa. Ristarbeygja jókst marktækt í þreyttu ástandi samanborið við óþreytt ástand í hægri 

fæti en ristarbeygja minnkaði marktækt í þreyttu ástandi samanborið við óþreytt ástand í vinstri 

fæti. Þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli ósamræmis fóta og hlaupameiðsla (Ciacci 
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o.fl., 2013; Radzak o.fl., 2017; Zifchock o.fl., 2008) gætu óreyndu hlaupararnir verið í meiri 

meiðslahættu samanborið við reyndu hlauparana. 

Tengsl hafa fundist milli yfirinnhverfingar og hlaupatengdra meiðsla, t.d. í tengslum við 

meiðsli í hásin og beinhimnubólgu (Alfredson og Lorentzon, 2000; Patil, 2016; Hreljac, 2005). 

Einnig hafa rannsóknir leitt í ljós að innhverfing eykst hjá óreyndum og reyndum hlaupurum 

við aukna þreytu (Dierks o.fl., 2010; Koblbauer o.fl., 2014). Ástæðan fyrir þessari aukningu í 

innhverfingu hjá hlaupurum er talin stafa frá staðbundninni vöðvaþreytu ökklavöðva (Cheung 

og Ng, 2007). Í þessari rannsókn enduðu reyndu hlaupararnir annars vegar í marktækt meiri 

úthverfingu í vinstri fæti í hámarks ristarbeygju í stöðufasa í þreyttu ástandi samanborið við 

óþreytt ástand en hins vegar í meiri innhverfingu í hægri fæti. Óreyndir enda annars vegar í 

meiri innhverfingu í hámarks ristarbeygju í stöðufasa í vinstri fæti í þreyttu ástandi samanborið 

við óþreytt ástand en hins vegar í marktækt meiri úthverfingu í hægri fæti. Þar af leiðandi eru 

niðurstöður þessarar rannsóknar ekki í samræmi við fyrrgreindar niðurstöður svipaðra 

rannsókna. Niðurstöður umræddrar rannsóknar eru frekar misvísandi vegna þess að hægri- og 

vinstri fótur hjá báðum reynsluflokkum bregðast mismunandi við aukinni þreytu, sem gæti 

gefið til kynna ósamræmi innan beggja hópa sem myndi þá mögulega auka líkurnar á 

hlaupatengdum meiðslum (Ciacci o.fl., 2013; Radzak o.fl., 2017; Zifchock o.fl., 2008). 

Úthverfing í hæl var töluvert meiri við lendingu beggja fóta á undirlagi hjá reyndu 

hlaupurunum samanborið við þá óreyndu í þreyttu ástandi. Úthverfing jókst marktækt í þreyttu 

ástandi samanborið við óþreytt ástand hjá reyndu hlaupurunum í báðum fótum. Úthverfing jókst 

marktækt hjá óreyndu hlaupurunum í hægri fæti í þreyttu ástandi samanborið við óþreytt ástand 

en ekki var marktækur munur í vinstri fæti. Þessar niðurstöður gefa annars vegar til kynna 

ósamræmi innan reynsluflokksins óreyndir en hins vegar marktækt meiri úthverfingu beggja 

fóta hjá reyndu hlaupurunum, sem er talið vera verndandi þáttur í hlaupi samanborið við 

innhverfingu. Óreyndu hlaupararnir gætu þar af leiðandi verið í meiri meiðslahættu samanborið 

við reyndu hlauparana vegna ósamræmis milli fóta. 
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5.4  Takmarkanir  
Tölfræðilegur styrkur rannsóknarinnar hefði verið meiri með stærra úrtaki þar sem það hefði 

endurspeglað þýðið betur. Eitt inntökuskilyrðanna fyrir þátttöku var að hafa stundað hlaup í 

hlaupahóp og vera kunnugur því að hlaupa á hlaupabretti. Strangari inntökuskilyrði, ef t.d. 

þátttakendur væru í svipuðu líkamlegu ástandi, hefði mögulega gert niðurstöður 

rannsóknarinnar skýrari. Með öðrum orðum, þó að leitað hafi verið eftir hlaupurum sem voru 

vanir því að hlaupa á hlaupabretti, var líkamlegt ástand þeirra mjög mismunandi. Í rannsókninni 

sjálfri hlupu þátttakendur 0,2 m/s hraðar miðað við mjólkursýruþröskuldinn sem fundinn var út 

í fyrri mælingunni. Þessi hraðaaukning er hlutfallslega meiri fyrir þá þátttakendur sem hlupu 

hægar. Það hefði verið áhugavert að sjá niðurstöður mælinga ef tekið hefði verið tillit til 

hlutfallslegrar hraðaaukningar út frá mjólkursýruþröskuldi hvers og eins. Taka má sem dæmi 

að vel þjálfaður hlaupari með mjólkursýruþröskuld 3 m/s myndi í seinni mælingunni hlaupa á 

3,2 m/s, sem nemur 6,7% hraðaaukningu. Hins vegar hlaupari sem er ekki í eins góðri þjálfun 

og er með mjólkursýruþröskuld upp á 2 m/s hleypur í seinni mælingunni á hraðanum 2,2 m/s 

sem samsvarar 10% hraðaaukningu. 

Það eitt að hlaupið sé á hlaupabretti leiðir til skekkju hvað niðurstöður varðar og tengist 

einfaldlega þeirri staðreynd að ekki er gefinn kostur á að breyta hlaupahraðanum. Þegar hlaupið 

er á hefðbundinn hátt er eðlilegt að stöðufasinn lengist með aukinni þreytu (Winter o.fl., 2017) 

en til þess að það sé mögulegt á hlaupabretti þyrftu hlauparar að stytta sveiflufasann eða lengja 

skrefin þar sem ekki er gefinn kostur á að hægja á hraðanum. 

Skipting hlaupara í reynda og óreynda hefði mátt skilgreina betur þar sem ætla mætti að 

þeir sem hefðu stundað hlaup lengur væru í betra líkamlegu ástandi heldur en þeir sem hefðu 

æft skemur. En það var alls ekki alltaf tilfellið í umræddri rannsókn. Sem dæmi má nefna að 

þátttakendur sem höfðu stundað hlaup í 5 ár eða lengur og flokkuðust sem reyndir voru ekki 

endilega í betra líkamlegu formi samanborið við suma hlaupara sem flokkuðust til óreyndra. 

Með öðrum orðum, einstaklingsbreytileiki milli hópa reyndist mjög mikill sem kann að hafa 

skekkt rannsóknarniðurstöður. 

Hvað spurningalistann varðar að þá hefði mátt spyrja út í hvort þátttakandi væri rétt- eða 

örvfættur. Vitandi það hvort þátttakandi sé rétt- eða örvfættur er mögulegt að tengja mun á 

hreyfiferlum og kraftvægi, sem mældist milli fóta hjá þátttakendum, við ríkjandi- eða víkjandi 

fót. Borg kvarðinn er huglægur áreynslukvarði og þess vegna býður hann upp á ákveðna 

skekkju þar sem persónubundin túlkun á þreytu út frá Borg kvarðanum getur verið mismunandi 

milli einstaklinga. Sem dæmi má nefna að einn þátttakandi metur sig 19 á Borg kvarðanum á 
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meðan annar metur sig 17 á kvarðanum þrátt fyrir að líkami þeirra undirgangist sambærilega 

þreytu.  

Það að þátttakendur hafi hlaupið í sínum eigin skóm framkallar ákveðna skekkju. Ástæðan 

tengist t.d. margbreytilegum skóbúnaði eins og með tilliti til stærðar hæls, innanfótarstyrkingar 

og mýkt skósóla eða dempunar. Þessi breytileiki á hlaupaskóm getur haft áhrif á hvernig 

hlauparinn beitir sér við hlaup á hlaupabretti. Hins vegar er vert að geta þess að ef þátttakendur 

væru látnir hlaupa í skóm sem þeir væru óvanir að hlaupa í, myndi það leiða til skekkju hvað 

niðurstöður varðar. Breytileiki vegna persónulegra þátta einstaklings eru alltaf takmarkandi. Til 

að mynda var mjög einstaklingsbundið hversu vel stemmdir þátttakendur voru þegar 

rannsóknin átti sér stað. Þættir sem spiluðu þar inn í var æfingaálag dagana fyrir hlaup, svefn 

dagana fyrir hlaup og hvað þeir borðuðu fyrir hlaup. Að lokum má geta þess að í rannsókninni 

voru skoðaðir hreyfiferlar og kraftvægi beggja ökklaliða. Líklegt má telja að niðurstöður væru 

marktækari ef stuðst hefði verið við heildrænni nálgun, þar sem bolur (e. trunk), hné- og 

mjaðmaliður hefðu einnig verið skoðaðir. 

 

5.5  Kostir rannsóknar og gildi niðurstaðna fyrir sjúkraþjálfara 
Könnuð voru áhrif þreytu á hreyfiferla og kraftvægi ökklaliðar við hlaup á hlaupabretti. 

Yfirgripsmiklum gögnum var safnað en einungis var stuðst við gögn sem tengjast ökklalið við 

vinnslu verkefnisins. Niðurstöður benda til þess að reyndir hlauparar eru í minni meiðslahættu 

miðað við óreynda hlaupara og ein ástæða þess er að óreyndir eru með stærri gólfkraft þegar 

kemur að lendingu fótar við undirlag. En það merkir að meira álag er á ökklalið og vöðva sem 

tengjast honum sem eykur líkur á meiðslahættu. Hægt væri að nýta þessar upplýsingar til þess 

að leiðbeina hlaupurum um rétta þjálfun og hlaupastíl sem til að mynda fælist í því að leggja 

áherslu á að lenda minna á hæl þegar hlaupið er. Samhliða væri hægt að kenna gagnlegar 

sérhæfðar æfingar fyrir hvern og einn. 

Mikilvægt er að sjúkraþjálfarar séu vel upplýstir um algengi hlaupameiðsla. Styrktaræfingar 

og næg hvíld hjá hlaupurum spila stórt hlutverk sem forvörn til þess að sporna við meiðslum 

og er nauðsynlegt að upplýsa skjólstæðinga um það. Hlutverk sjúkraþjálfara ætti aðallega að 

felast í fræðslu og forvörnum þar sem hlauparar eru upplýstir til að mynda um áhættuþætti 

hlaupameiðsla.  
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5.6  Hugmyndir að frekari rannsóknum 
Eins og komið hefur fram var yfirgripsmiklum gögnum safnað, gögnum sem tengjast ökklalið 

en einnig bol, hnjám og mjöðm. Markviss samþætting gagnanna myndi að öllum líkindum gefa 

mun skýrari heildræna mynd á því hvaða breytingar í hreyfiferlum eiga sér stað við aukna 

þreytu. Skilningur á þeim ferlum sem eiga sér stað við aukna þreytu í hlaupi mun gefa aukna 

innsýn í hlaupatengd meiðsli. Fróðlegt væri að endurtaka rannsóknina þar sem þátttakendur 

væru karlar á sama aldri. Áhugavert væri að bera saman ríkjandi og víkjandi fót þegar þreytan 

fer að segja til sín og kanna hvort marktækur munur sé á milli þeirra með tilliti til kraftvægis 

og hreyfiferla. Athyglisvert væri einnig að bera saman hlaup hjá sama hlaupara annars vegar á 

hlaupabretti og hins vegar ekki á hlaupabretti. Jafnframt væri áhugavert að skoða hvort að 

mismunur sé á milli mismunandi aldurshópa og hvort munur sé á konum og körlum með tilliti 

til hreyfiferla, kraftvægis og meiðsla með vaxandi þreytu. Einnig væri vert að skoða hvort að 

styrktaræfingar í kringum ökklaliðinn, sem framkvæmdar væru meðfram hlaupi, myndu draga 

úr líkum á ökklameiðslum. Mikilvægt er að framkvæma frekari rannsóknir á þessu sviði. Ef 

rannsakandi myndi gera svipaða rannsókn þar sem sem áhrif þreytu á hreyfiferla og kraftvægi 

hjá hlaupurum er könnuð myndi hann kappkosta að bera saman afrekshlaupara og hlaupara í 

hlaupahópum. 
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6 Ályktanir 

Það þarf ekki að koma á óvart að eftir því sem fleiri stunda hlaup eykst tíðni hlaupameiðsla. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að breytingar á hreyfiferlum og ákveðnar breytingar á kraftvægi, 

sem tilkomnar eru vegna aukinnar þreytu, auka líkurnar á meiðslum. Niðurstöður sýna fram á 

breytingar í hlaupahring, hreyfiferlum og kraftvægi í ökklalið sem eru meiri hjá óreyndum 

hlaupurum samanborið við reyndari hlaupara. Þar að auki komu breytingar fyrr fram í 

hlaupahring hjá óreyndu hlaupurunum miðað við þá reyndu. Þetta þýðir að óreyndu 

hlaupararnir breyta sínum hlaupastíl fyrr í þreytuferlinu samanborið við reyndu hlauparana sem 

halda óbreyttum hlaupastíl lengur við aukna þreytu. Ósamræmi milli fóta og breytingar á 

hreyfiferlum hafa verið tengd við aukna meiðslahættu og þar af leiðandi gætu óreyndu 

hlaupararnir verið í aukinni meiðslahættu ef miðað er við reyndu hlauparana. Þrátt fyrir að 

takmarkaðar upplýsingar liggi fyrir um hvaða breytingar eigi sér stað á hreyfiferlum og 

kraftvægi við aukna þreytu í hlaupi, þá er mögulegt að vissar niðurstöður rannsóknarinnar geti 

komið að góðum notum fyrir þjálfara, hlaupara og síðast en ekki síst sjúkraþjálfara. 

Upplýsingarnar er hægt að nota í forvarnarskyni með því að fylgjast með breytingum sem verða 

með aukinni þreytu sem hafa áhrif á árangur og auka meiðslahættu. Sem dæmi má nefna 

hlaupara sem lenda meira á hæl við aukna þreytu sem aftur eykur líkur á meiðslum. Þeir gætu 

dregið úr meiðslahættu með því að vera meðvitaðir um bættan hlaupastíl við aukna þreytu.  
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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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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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Fylgiskjal II 

 
  Uppsetning endurskinskúlna 
 

 

Staðsetning endurskinskúlna (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 

Mjaðmarbeinskambur (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 

Nafn 
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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 
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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 ( 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. Med Sci Sports Exerc. 1982;14(5):377-81. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


