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Ágrip 

Inngangur: Rannsóknir sýna að þegar hlaupari er óþreyttur er hann með sérvalinn hlaupastíl sem 

svo breytist þegar einstaklingurinn þreytist. 

 

Markmið: Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig hlaupahringur, hreyfiferlar, vöðvavirkni og 

kraftvægi um mjöðm breytist við þreytu hjá karlkyns heilsubótarhlaupurum á aldrinum 20-51 árs. 

Rannsóknarspurningar verkefnisins voru fjórar: Breytist skreflengd hlauparans með aukinni þreytu? 

Breytast hreyfiferlar mjaðmarinnar við aukna þreytu? Breytist vöðvavirkni við aukna þreytu? Eykst 

kraftvægi um mjöðm með aukinni þreytu? 

 

Aðferðir: Hlauparar mættu tvisvar í mælingu, fyrst í mjólkursýrupróf og síðar í hlaupamælingu. Í 

hlaupamælingunni hlupu einstaklingar 0,2 m/s yfir mjólkursýruþröskuldi sínum, þar til þeir gátu ekki 

hlaupið lengur. Átta háhraðamyndavélar tóku hlaupið upp. Notaðar voru 46 endurskinskúlur og 10 

vöðvarafritsmælar. Fyrir og eftir hlaup var hámarksvöðvaspenna vöðvanna skoðuð. Samtals tóku 13 

hlauparar þátt. Þeim var skipt í tvo hópa: miðlung ástundun (10-35 km/viku, n=7) og mikla ástundun 

(>35 km/viku, n=6). 

 

Niðurstöður: Þreytan hafði mismunandi áhrif á hlaupahring, vöðvavinnu og kraftvægi hópanna 

tveggja, en áhrif þreytu á hreyfiferla voru svipuð. Skref beggja hópa lengdust en tími í stöðufasa jókst 

hjá hópnum með miðlungs ástundun, meðan tími í sveiflufasa jókst hjá hópnum með mikla ástundun. 

Mesta mjaðmarbeygja og mjaðmarrétta jókst með aukinni þreytu hjá báðum hópum. Vöðvavirkni mikla 

þjóvöðvans minnkaði með aukinni þreytu hjá báðum hópum, en virkni miðþjóvöðvans jókst hjá hópnum 

með mikla ástundun en minnkaði hjá hópnum með miðlungs ástundun með aukinni þreytu. Virkni beina 

lærvöðvans minnkaði með aukinni þreytu hjá hópnum með mikla ástundun en jókst hjá þeim með 

miðlungs ástundun. Mjaðmaréttukraftvægi jókst hjá báðum hópum, en mjaðmarfráfærslukraftvægi 

minnkaði hjá hópnum með miðlungs ástundun og jókst hjá þeim mikla. Þreytan hafði almennt meiri áhrif 

á hópinn með miðlungs ástundun. 

 

Ályktun: Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að þegar hlauparar fara inn í þreytt ástand, hefur 

þreytan áhrif á hlaupahring, hreyfiferla, vöðvavinnu og kraftvægi hlauparans. Þreytan hefur meiri áhrif á 

karlkyns hlaupara á aldrinum 20-51 árs sem hlaupa 10-35 km á viku, samanborið við þá sem hlaupa 

>35 km. 
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Abstract 

Introduction: Studies have shown that when a runner is not fatigued, they choose their own running 

style. This running style, however, will change as they get more and more fatigued. 

 

Aim: The aim of this study was to examine how the running cycle, kinematics, muscle activity and 

angular moment changed with increased fatigue in male recreational runners 20-51 year of age. Four 

research questions were proposed: Does step length change with increasing fatigue? Do the kinematics 

change with increasing fatigue? Does the muscle activity change with increasing fatigue? Do the angular 

moments of the hip increase with increasing fatigue? 

 

Methods: Runners participated in two measurements, the first one was a lactic threshold test and 

the second one was a running measurement. In the running measurement, the runner ran 0.2 m/s above 

their lactic threshold until exhaustion. Eight high speed motion capture cameras recorded the run where 

46 reflective markers and 10 electromyography recording units were used. Before and after the run, the 

participant performed a maximum muscle contraction test. In all, 13 runners participated in the study. 

They were split into two groups: medium engagement (10-35 km/week, n=7) and great engagement (> 

35 km/week, n=6). 

 

Results: The fatigue affected the running cycle, muscle activity and hip angular moments differently 

for the two groups, but the kinematics were similar. The step length became longer in both groups, but 

the stance phase increased amongst the medium engagement group while the flight phase increased 

amongst the great engagement group with increasing fatigue. Peak hip flexion and extension increased 

in both groups with increasing fatigue. Gluteus maximus activity decreased in both groups, while gluteus 

medius activity increased in the great engagement group but decreased in the medium engagement 

group. The rectus femoris activity increased among the medium engagement group but decreased in 

the great engagement group with increasing fatigue. Hip extension moment increased for both groups. 

Hip abduction moment increased in the great engagement group but decreased in the medium 

engagement group. Fatigue had an overall greater impact on the runners in the medium engagement 

group. 

 

Conclusion: The results of this study show that when a runner goes into a fatigued stage, the fatigue 

has an impact on the running cycle, kinematics, muscle activity, and angular moments of the hip. Fatigue 

has a greater impact on the medium engagement group than the great engagement group. 
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1 Inngangur  

 

1.1 Hlaup 

Áhugi á hreyfingu hefur aukist mikið síðustu ár og heilsa er komin afar ofarlega á forgangslista fólks 

(Abt o.fl., 2011). Til eru mörg form af hreyfingu og eru hlaup eitt af því algengasta. Hlaup er ódýr leið til 

að hreyfa sig og er einnig einfalt í framkvæmd. Því geta flestir farið út að hlaupa. Á meðan á hlaupi 

stendur eru margir vöðvar að vinna að einu sameiginlegu markmiði, að komast áfram, án þess að stoppa 

og án þess að missa jafnvægið. Þótt það sé auðvelt að fara út að hlaupa þá er hlaup frekar flókið 

fyrirbæri. Einstaklingar taka til dæmis mislöng skref, og hafa misháa tíðni skrefa. Sýnt hefur verið fram 

á að þegar einstaklingur er óþreyttur er hann með sérvalinn hlaupastíl sem svo breytist þegar 

einstaklingurinn verður þreyttur (Cavanagh og Williams, 1982).  

Þreyta á sér stað þegar hreyfing er það mikil að hún hefur áhrif á glýkógenforða vöðva og lifrarinnar. 

Það tekur eingöngu 15 mín af hlaupum þar til að þreytan hefur áhrif á lífaflfræði líkamans (Brown, 

Zifchock og Hillstrom, 2014). Þegar einstaklingur hleypur og er orðinn þreyttur, getur skreflengd hans 

minnkað, en sýnt hefur verið fram á að minnkun á skreflengd hefur lítil áhrif á orkunýtingu. Einnig hefur 

verið sýnt fram á að aukin skreftíðni minnki álag á vöðva mjaðmarinnar og sérstaklega á peruvöðvann 

(m. piriformis) (Lenhart, Thelen og Heiderscheit, 2014). Vöðvaþreytu er skipt niður í tvennt: miðlæga 

þreytu (e. central fatigue) og útlæga þreytu (e. peripheral fatigue).  Miðlæg þreyta eða taugaþreyta 

verður vegna breytinga á aðlægum hreyfitaugum sem orsakast af breytingum á taugastarfsemi og 

andlegu ástandi eins og virkjun (e. recruitment) og hvatningu (e. motivation). Útlæg þreyta, oftar kölluð 

vöðvaþreyta er tengd við hreyfieininguna sjálfa og er aðallega vegna ónógs orkuforða vöðvans (Norris, 

2011). Mjólkursýruþröskuldur hvers og eins er sá tímapunktur þegar skyndileg aukning blóðlaktats er 

sjáanleg (Ghosh, 2004). 

Hlaupahringurinn (e. running cycle) er flókið ferli þar sem sumir vöðvar vinna í lenginu meðan aðrir 

vinna í styttingu og svo öfugt. Hlaupahringurinn skiptist niður í tvo meginþætti: stöðuþátt (e. contact time) 

og sveifluþátt (e. flight time). Þessir tveir hlutar skiptast síðan niður í þrjá hluta hvor. Stöðuþáttur skiptist 

niður í upphafssnertingu (e. intial contact), miðstöðu (e. mid-stance) og fráspyrnu (e. take off) en 

sveifluþáttur í upphafssveiflu (e. initial swing), miðsveiflu (e. midswing) og lokasveiflu (e. terminal swing) 

(Novacheck, 1998). Í hlaupahringnum er stöðufasi 40% af hringnum og sveiflufasi 60%  (Dicharry, 2010). 

Stöðuþáttur er sá tími frá upphafssnertingu fótar, þangað til hann spyrnir frá, meðan sveifluþáttur er sá 

tími eftir fráspyrnu fram að upphafssnertingu. Flugtími er þegar báðir fætur eru í sveiflufasa, þ.e.a.s. 

þegar hvorugur fótur snertir jörðina. Skreftími er sá tími sem tekur einn fót að fara í gegnum stöðu- og 

sveiflufasa. 

Vöðvarafrit (e. electromyography;EMG) gefur til kynna samanlögð rafboð sem fara um vöðvann, sem 

er stjórnað af taugakerfinu og eru framleidd meðan vöðvinn spennist (Raez, Hussain og Mohd-Yasin, 

2006). Vöðvarafritsmerkið er lífeðlisfræðilegt merki sem endurspeglar rafstraum sem myndast í vöðva 

við vöðvaspennu sem samsvarar taugavöðvavirkni. Þar sem taugakerfið stjórnar vöðvarafritsmerkinu er 

það háð líffærafræðilegum og lífeðlisfræðilegum eiginleikum vöðvans. Vöðvarafritsmerkið ber með sér 
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suð/truflun á meðan það ferðast í gegnum mismunandi vefi. Vöðvarafritsmerki eru tvenns konar, 

yfirborðs vöðvarafrit og innanfrumu vöðvarafrit. Yfirborðs vöðvarafrit fást frá rafskautum sem fest eru á 

yfirborð húðar. Vöðvarafritsskynjari á yfirborði húðar safnar merkjum frá mismunandi hreyfieiningum sem 

veldur því að virkni annara vöðva umhverfis mælda vöðvann getur skekkt mælinguna. Innanfrumu 

vöðvarafrit fást frá rafskautum inni í vöðva. Innanfrumuvöðvarafrit fást frá nálarafskautum sem sett eru 

í vöðva og mælir því nákvæmari virkni tiltekins vöðva. Í þessari rannsókn verða notuð yfirborðs 

vöðvarafrit. 

Kraftvægi um lið er mæling á tilhneigingu krafts til að valda snúningi á líkamanum um ákveðinn punkt 

eða ás, sem er þá viðkomandi liður. Þetta er frábrigðilegt frá tilhneigingu líkamans til að hreyfa eða 

hreyfast í átt að kraftinum. Til þess að kraftvægi geti myndast, þarf krafturinn að verka á líkamann þannig 

að líkaminn byrji að snúast. Þetta gerist í hvert skipti þegar krafti er beitt þannig að hann fari ekki í 

gegnum massamiðju líkamans. Kraftvægi á sér stað þegar að kraftur hefur ekki jafnan mótvægikraft 

beint meðfram hreyfistefnu kraftsins (Prakash, 2015). Kraftplata er vélrænt skynjunarkerfi sem hannað 

er til að mæla gólfkraft og er notað til að reikna kraftvægi tengt hreyfingum mannsins. Kraftplata reiðir 

sig á notkun skynjara til að ákvarða kraft. Kraftplatan getur innihaldið piezoelektríska þætti, álagsmæla 

eða geislahleðslueiningar. Þegar krafti er beitt á plötuna, brenglast skynjararnir sem veldur mælanlegum 

spennubreytingum sem eru sambærilegar kraftinum sem var beitt. Með því að staðsetja nema á 

mismunandi hátt, má áætla stefnu og magn krafts í þrívídd. Aðrar upplýsingar sem hægt er að áætla eru 

t.d. þrýstingsmiðja, kraftmiðja og kraftvægi um hvern ás (Lamkin-Kennard og Popovic, 2019).  

Stuttu fyrir og stuttu eftir upphafssnertingu, er mjaðmarrétta í þykktarsniði ríkjandi. Mjaðmarbeygjan 

er ríkjandi í seinni hluta stöðufasa til fyrri helmings sveiflufasa. Bæði mjaðmarbeygju- og réttuvöðvar eru 

ábyrgir fyrir aukinni kraftmyndun í hlaupum og sprettum. Mesta beygjan á sér stað í seinni hluta 

sveiflufasa, bæði í hlaupum og sprettum. Eftir mestu beygjuna, spennast réttuvöðvarnir og virkjast í 

styttingu til að rétta úr mjöðminni til að undirbúa upphafssnertingu. Réttuvöðvar halda áfram að framleiða 

kraft í gegnum fyrri helming stöðufasa. Mjöðmin heldur áfram að rétta hratt úr sér. Eftir þetta verða 

beygjuvöðvar ríkjandi og hægja á lærinu, til að undirbúa sveiflu. Á sama tíma er sin lundarvöðvans (e. 

psoas) teygð. Orkuupptökunni sem varð við teygju vöðvans, er skilað í fráspyrnunni (Novacheck, 1998).  

Í stöðufasa er stöðugt mjaðmarfráfærslu kraftvægi í krúnusniði aðallega framleitt af miðþjóvöðvanum. 

Mjaðmaraðfærsla á sér stað í fyrri hluta stöðufasa þar sem gólfkrafturinn fellur miðlægt við mjöðmina og 

mjaðmarfráfærslukraftvægi er minna en ytra aðfærslukraftvægið sem myndast vegna álags frá 

þyngdarafli og hröðun. Miðþjóvöðvi spennist í lengingu til að stjórna hreyfingunni. Á meðan líkaminn er 

í framdrifi, færir miðþjóvöðvinn mjöðmina út á við í styttingu til þess að búa til kraft. Vert er að taka fram 

að í krúnusniði eru vöðvar og liðbönd, sem búa til kraftvægin, aðallega að vinna sem stöðuleikavöðvar 

og stuðningsnet. Þar er lítil hreyfing og því er erfitt að búa til eða taka upp jafnmikinn kraft og í 

þykktarsniði (Novacheck, 1998).  
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1.2 Hlaupameiðsli 

Meiðsli eru margslungin og eru hlaupameiðsli meðal þeirra. Hlaupameiðsli geta verið bráðmeiðsli 

eða álagsmeiðsli og eru álagsmeiðslin tíðari. Álagsmeiðslin koma oftast út af of miklu álagi eða vegna 

gamalla meiðsla sem koma aftur (van Mechelen, 1992).  

Í samantektargrein Francis og félaga  var tekin saman faraldsfræði yfir hlaupameiðsli. Hjá körlum eru 

meiðsli á hné tíðust eða 31%, ökkla og fæti 26%, sköflungi 21%, mjöðm 8%, læri 7% og annað 6%. Alls 

78% af hlaupameiðslum eiga sér því stað í og fyrir neðan hné. Tíu tíðustu hlaupameiðsli eru 

hnéskeljaheilkenni (e. patellofemoral pain syndrome) 17%, hásina meiðsli 10%, beinhimnubólga (e. 

medial tibial stress syndrome) 8%, iljarfellsbólga (e. plantar fasciitis) 7%, heilkenni mjaðmar- og 

sköflungsstags (e. iliotibial band syndrome) 6%, kálfatognun 4%, liðþófa meiðsli 4%, álagsbrot 4%, 

hnéskeljarbólga (e. patellar tendinopathy) 3% og meiðsli á þjóvöðvum (e. gluteal injury) 3% (Francis, 

Whatman, Sheerin, Hume og Johnson, 2019). Meiðsli í kringum mjöðm geta verið margslungin og erfið. 

Þó svo mjaðmarmeiðsli séu eingöngu 8% af hlauparmeiðslum, geta þau verið alvarleg og langvarandi 

fyrir hlaupara. Áhættuþættir fyrir mjaðmarmeiðslum eru margir og mismunandi (Paluska, 2005). Paluska 

tók saman algengustu áhættuþætti, þá samantekt má sjá í töflum 1 og 2. Hér eftir verða talin upp 10 

algengustu mjaðmarmeiðslin hjá hlaupurum eins og Paluska setur þau fram. 

 

Tafla 1: Áhættuþættir mjaðmameiðsla flokkaðir eftir líkum. Þýtt og aðlagað úr Paluska, 2005. 

Mikil tengsl 
Tengsl en takmarkaður 

gagnagrunnur 
Ekki mikil tengsl 

Fyrri meiðsli 
Ónæg upphitunar eða 

teygjuvenjur 
Aldur 

Byrjandi (óreyndur) Vera hávaxinn Kyn 

Keppa í hlaupum Mislengd fótleggja BMI 

Hlaupið meira en 64 Km á 

viku 
Lítill liðleiki Brekku eða tröppuhlaup 

Mikil útsnúningur mjaðmar Hversu oft er hlaupið Hlaupa á hörðu undirlagi 

Mjó sköflungbreidd Heilsubótahlaup Þverþjálfun (cross-training) 

Svæðisbundinn vöðvamassi Regluleg hlaup Tíma árs eða veður 

Ókláruð endurhæfing vegna 

fyrri meiðsla 

Skór sem hefur verið hlaupið í 

meira en 400 Km 

Hlaupa á morgnana eða á 

öðrum tíma dags 

Hlaupa allan ársins hring Notkun stoðtækja Óeðlilegt Q horn hnés 

 
Ofranghverfing 

(Hyperpronation) fótar 
Halli mjaðmagrindar 

 
Ágeng hlaup eða of mikil 

hvatning hlaupara við hlaup 

Innsnúningur lærleggs 

(Femoral anteversion) 
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Tafla 2: Yfirlit yfir þætti sem auka líkur á álagsmeiðslum við hlaup. Töflunni er skipt niður í innri og ytri 
þætti. Þýtt og aðlagað úr Paluska, 2005. 

Innri þættir Ytri þættir 

Röng samstilling (flatfótur, hár ristarbogi, 

mikil ranghverfing hæls, mikil rétthvefring 

hæls, vera kiðfættur, vera hjólbeinóttur, vera 

með of háa hnéskel og fl.) 

Röng æfingarúrvinnsla (of mikið magn, of mikil ákefð, of mikill 

hraði, ónæg endurheimt o.fl) 

Ójafnvægi vöðva Undirlag  

Vöðvaveikleiki Skóbúnaður 

Minnkaður liðleiki Búnaður 

Kyn Umhverfis ástand (veður, hitastig, raki) 

Líkamsstærð Sálrænir þættir 

Líkamssamsetning Ónæg næring 

Mislengd fótleggja  

 

Vöðvatognanir og sinabólgur 

Vöðvatognanir og sinabólgur eru sögð vera helstu orsakavaldar mjaðmarverkja hjá hlaupurum. 

Vöðvatognanir í kringum mjaðmir koma oftast upp hjá spretthlaupurum og gerast oftast á vöðvasina 

mótum vöðva sem fara yfir tvenn liðamót. Tognun verður við skyndilega jákvæða eða neikvæða hröðun, 

stefnubreytingar eða þegar vöðvi sem er að vinna í lengingu stenst ekki álagið. Áhættuþættir fyrir tognun 

eru lítill liðleiki, ónæg upphitun, vöðvaþreyta, léleg tækni, hækkaður aldur, fyrri meiðsli og svæðisbundinn 

veikleiki. Einnig geta of miklar teygjur verið áhættuþáttur. Þeir vöðvar sem eru gjarnir að togna eru 

aftanlærisvöðvinn, mjaðmar- og lundarvöðvinn, beini lærvöðvinn og náravöðvarnir, en aðlægi hluti 

tvíhöfða læris er sá vöðvi sem tognar oftast (Paluska, 2005). 

 

Aukakasts bólga og afrifubrot  

Aukakast (e. apophysis) eru annars stigs beinmyndunarstöðvar hjá einstaklingum sem hafa ekki náð 

fullum vexti. Þessar stöðvar eru upptök eða festustaðir fyrir sinar og stóra vöðva. Eftir 25 ára aldur hafa 

þessar stöðvar beingerst. Bólga í aukakasti og frárifubrot tíðkast mest hjá hlaupurum á unglingsaldri, á 

aldrinum 11-15 ára. Takmarkaður liðleiki er talinn vera áhættuþáttur. Talið er að karlmenn eru níu sinnum 

líklegri til þess að fá aukakasts bólgu, en með aukinni þátttöku kvenna í íþróttum er hlutfallið að jafnast 

út. Aukakasts bólga getur komið út af stöðugum smááverkum og stöðugu álagi á aukakastslið og getur 

þannig búið til togálag á brjóskið sem veldur bólgunni. Aftur á móti verða afrifubrot oftast vegna krafmikils 

vöðvasamdráttar í lengingu sem rífur beinflipa með sér. Afrifubrot og bólga í aukakasti eru oftast fundin 

í mjaðmarkambi, fremra mjaðmarhorni (bæði efra og neðra) (e. anterior superior iliac spine og anterior 

inferior iliac spine) setbeinshrjónu (e. ischium tuberosity) og í minni og stærri lærhnútu (e. trochanter 

major og minor) (Paluska, 2005). 
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Heilkenni mjaðmar- og sköflungsstags 

Mjaðmar og sköflungsstag (e. iliotibial band) er sterk sinaframlenging af lærfelsspenni og mikla þjóvöðva 

sem á upptök sín við mjaðmarkamb og festu á hliðlægu sköflungsbeini (e. gerdy´s tuberosity), höfði 

sperrileggjar og hliðlægu hnéskeljarstagi (e. lateral patellar retinaculum). Við festu á sköflungi blandast 

þræðir stagsins þráðum tvíhöfðavöðva læris og hliðlægs fjórvöðva læris. Heilkenni mjaðmar- og 

sköflungsstags er ein algengasta ástæða hliðlægs hnjáverkja í hlaupurum en getur einnig framkallað 

hliðlægan mjaðmarverk. Erting á stagið er líklega fjölþátta en aukin eða skyndileg aukning á vegalengd 

í hlaupum, lítil hlaupareynsla, mislengd fótleggja, að vera hjólbeinóttur, há rist, svæðisbundinn sársauki, 

hlaup í miklum sveigjum, óviðeigandi skóbúnaður, stirðleiki í mjöðmum og lág líkamshæð eru allt þættir 

sem geta valdið ertingu. Heilkenni mjaðmar- og sköflungsstags þróast þegar fjærhluti stagsins nuddast 

við hliðlæga lærleggs gnípu (e. lateral femoral epicondyle) sem veldur ertingu og bólgu í kjölfarið. 

Heilkennið kemur vegna endurtekinnar beygju eða réttu í hné. Heilkennið kemur oftast fram hjá 

langhlaupurum, hjólreiðafólki eða íþróttamönnum sem eru með undirliggjandi lífaflfræðileg frábrigði eins 

og að vera kiðfættur, vera með innsnúinn sköflung eða of mikla ranghvelfingu fóts (e. foot pronation) og 

eru því útsettari fyrir heilkenninu (Paluska, 2005).  

 

Bólga í belg  

Belgur (e. bursa) er vökvafylltur sekkur eða púði sem veitir bólstrun milli beina og mjúkvef umhverfis 

þau. Bólga í belg getur komið vegna langvarandi öráverka, gigtar, svæðisbundinnar truflunar á 

vöðvastarfsemi, ofálags eða bráðameiðsla. Belgur á lærhnútu er sá belgur sem bólgnar oftast. Hann 

veitir bólstrun fyrir þjósinina (e. gluteal tendon), stagið og lærfellsspenni. Þegar einstaklingur bólgnar í 

belgnum yfir lærhnútu er það oftast kallað heilkenni lærhnútu (e. trochanter pain syndrome) sem er 

fjórum sinnum algengara hjá konum en körlum og gerist venjulega á milli 30-50 ára aldurs (Paluska, 

2005). Það getur verið vegna þess að hlutfall milli breiddar á mjaðmargrind og lengd lærleggs hjá konum 

er óhagstætt fyrir kraftmyndun í miðþjóvöðva og fyrir stagið (Prather og Cheng, 2016). Hliðlægur 

mjaðmasársauki er venjulega kallaður sársaukaheilkenni stóru lærhnútu (e. greater trochanter pain 

syndrome). Nokkrir kvillar geta leitt af sér sársauka og þeir eru stíft stag, belgbólgur (e. bursitis) eða slit 

í vöðvafestum miðþjóvöðva eða minnsta þjóvöðva (Carek, 2020).  

 

Slitgigt 

Slitgigt er fyrirbæri sem nærist á liðbrjóski og brýtur það niður þannig að beinendar enda á móti hvor 

öðrum, s.s bein í bein. Áhættuþættirnir eru sagðir vera ofþyngd, erfðir, eftir tíðarhvörf, hormónaskortur, 

atvinnubundin starfsemi (e. occupational activities), menntunarstig og hækkaður aldur. Einnig eru fyrri 

meiðsli, mjaðmaáverkar, mjaðmarskálarmisvöxtur, tilfært lærleggshöfuðskast (e. slipped capital femoral 

epiphysis), beinfráhvarf vegna blóðþurrðar (e. osteochondritis dessicans) og Legg-Calvé-Perthes 

sjúkdómurinn, einnig kallaður Perthes. Þetta eru allt þættir sem valda hærri líkum á þróun á slitgigt 

seinna á lífstíðinni. Slitgigt finnst oftar hjá konum en körlum og sérstaklega eftir fimmtugt. Skiptar 

skoðanir liggja fyrir í rannsóknarheiminum hvort að hlaup hafi áhrif á þróun slitgigtar. Sumir halda því 



  

6 

fram að stöðugur aflfræðilegur þungaburður frá hlaupum geti verið áhættuþáttur fyrir þróun á slitgigt í 

mjöðm, meðan aðrir hafa ekki fundið tengsl þar á milli (Paluska, 2005). 

 

Álagsbrot  

Af íþróttameiðslum eru 10-20% álagsbrot. Af þeim eru 7-10% í lærleggnum, á festustöðum lífbeins, við 

mjaðmarspaðann og setbein (e. pubic rami), á mjaðmarspaðanum og spjald- og mjaðmarbeinsliðnum 

(e. SI joint). Konur eru þrisvar til tíu sinnum líklegri til að brotna út af álagi heldur en karlar (Paluska, 

2005) og sérstaklega hjá þeim sem sem eru með fullvaxta líkama (Prather og Cheng, 2016). Helstu 

staðirnir til að brotna eru lærleggshöfuðið og á festustöðum lífbeins við mjaðmarspaðann og setbein 

(Paluska, 2005). Sjúkdómsástandið er alvarlegt af því að há prósenta brota gróa ekki saman eða lenda 

í blóðþurrðardrepi. Álagsbrot í lærlegg eru algengust hjá hlaupurum og hermönnum, sérstaklega eftir 

aukið æfingarálag eða aukna vegalengd hlaupna (Prather og Cheng, 2016). Brot á lærlegghöfði geta 

verið tvennskonar: vegna spennuflatar (e.tension surfice), eða vegna samþjöppunarflatar (e. 

compression surfice). Þegar bein brotnar vegna spennuflatar er það oft hjá eldri hlaupurum og þeir eiga 

í hættu á að beinið verði vangróið, aflagað, grói rangt saman eða fái blóðþurrðardrep. Hins vegar er brot 

vegna samþjöppunarflatar algengara hjá yngri hlaupurum og eru litlar sem engar eftirstöðvar af þeim 

beinbrotum nema gróandinn sjálfur (Paluska, 2005). Brot á mjaðmargrind gerast við bráðaáverka eða 

síendurtekin ofálags meiðsli. Starfskerðingar brot (e. insufficiency) verða þegar venjulegur kraftur er 

settur á óeðlilegt og aumt bein. Álagsbrot verður við endurtekið álag, með krafti undir hámarki sem er 

settur á venjulegt bein með þeirri tíðni og ákefð sem veldur ringulreið í viðgerðarferlum beinanna 

(Temme og Pan, 2017). Kvenkyns hlauparar sem eru með tíðateppu, átröskun eða beingisnun eru í 

sérstakri hættu á álagsbrotum (Paluska, 2005) og sérstaklega á lærleggshálsinum eða skaftinu 

(Deshmukh, 2019). Einng er talið að mjótt sköflungsbein sé áhættuþáttur fyrir lærleggs álagsbrot þar 

sem mjó bein eru aumari en þykk bein. Aðrir áhættuþættir eru hlaupaskór sem eru mikið notaðir, þegar 

hornið á lærleggshálsinum er minna en 120° (e. coxa vara/vera) (en það er venjulega milli 120-140°), 

og hröð aukning á æfingarálagi. Einnig er stöðug notkun barkstera, reykingar, kalkvakaóhóf (e. 

hyperparathyroidism), ofvirkur skjaldkirtill, vanfrásogsheilkenni (e. malabsorption syndrome) og kalsium 

skortur áhættuþættir (Paluska, 2005). 

 

Heilkenni smellmjaðmar   

Heilkenni smellmjaðmar (e. snapping hip syndrome) er góðkynja ástand þar sem sársaukafullur og 

hávær smellur kemur þegar mjöðm er beygð, fráfærð (e. abducted), og útsnúin við réttu í hlaupi. Það 

eru tvær gerðir af heilkenni smellmjaðmar: innri og ytri. Ytri gerðin kemur vegna hreyfingar á þykknuðu 

stagi, lærfelsspenni eða rassvöðvasinar yfir stóru lærhnútu. Innri gerðin kemur þegar sin mjaðmar- og 

lundarvöðva fer yfir fremra mjaðmarhýðið (e. anterior hip capsule), minni lærhnútu, lærlegsshöfuðið eða 

mjaðmakambshæðina. Einnig getur innri smellurinn komið vegna hreyfingar tvíhöfðavöðva læris (e. 

bicep femoris) yfir setbeins hnjósk (e. ischial tuberosity), hreyfingar á mjaðmar- og sköflungsstaginu yfir 

lærleggshöfuðið, mjaðmar- og lundarvöðva belgbólgu (e. bursitis), rifu á liðbrjóski mjaðmarskálar (e. 
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acetebular labral tear), síendurtekinna liðskekkinga (e. subluxation), brota í beinum eða liðbrjóski (e. 

osteochondral) eða lausra liðþófabola (e. intra articular bodies) (Paluska, 2005). 

 

Slit eða rifa á liðbryggju mjaðmarskálar  

Liðbryggja mjaðmarskálar er trefjabrjósk sem dýpkar mjaðmarskálina og eykur stöðugleika 

lærleggshöfuðsins inn í skálinni. Meiðsli á liðbryggjunni geta valdið miklum og stöðugum mjaðmarverk 

hjá hlaupurum. Aftari og miðlægu (e. posteromedial) og fremri og efri (e. anteriorsuperior) hliðar 

mjaðmarskálarinnar eru viðkvæmari fyrir meiðslum vegna mekanísks álags eða mikils snúnings í 

íþróttum. Mjaðmarskálamisvöxtur tengist rifu á liðbryggju í 30% tilfella, en einnig getur rifan tengst 

síendurteknum liðskekkjum (Paluska, 2005). 

 

Íþróttamannakviðslit 

Íþróttamannakviðslit leiðir af sér náraverk hjá íþróttamanni sem verður vegna afbrigðileika í samtengdri 

sin (e. falx inguinalis), innri skávöðva kviðar, ytri sinafelli (e. aponeurosis) skávöðva kviðar, nára liðbandi 

(e. inguinal) og/eða þverlægs fells (e. transversalis fascia). Ójafnvægi milli langa aðfærsluvöðvans, 

rengluvöðvans (e. gracilis) og neðri kviðvöðvanna getur látið hlaupara verða móttækilegri fyrir 

íþróttamannakviðslitum. Samdráttur á þvervöðva kviðar virðist vera seinnkaður (e. delayed) hjá sumum 

íþróttamönnum sem hafa verið með náraverki lengi. Íþróttamannakviðslit eru óalgeng hjá hlaupurum. 

Þau er algengust hjá karlkyns íþróttamönnum sem eru í hokkí, fótbolta eða líkum íþróttum þar sem 

krafist er stöðugra snúninga og stefnubreytinga á miklum hraða (Paluska, 2005). 

 

Aðrir þættir  

Úttaugaklemma eða íttaugaðir líffærahlutar í hrygg geta valdið verk, dofa eða brunatilfinningu í 

mjöðmum og á nárasvæði. Peruvöðvaheilkenni (e. piriformis syndrome) er einn þeirra kvilla sem getur 

valdið óþægindum í nára og lærum, en þar er ofspenna (e. spactic) eða meiðsli í peruvöðvanum sem 

þrýstir á settaugina (e. sciatic) (Paluska, 2005). 

 

      Þegar horft er á hlaupara hlaupa, er oft hægt að sjá hvenær hann er kominn í þreytt ástand þar sem 

hlaupastíll hans hefur breyst (Cavanagh og Williams, 1982). Þessi breyting á hlaupastíl hefur verið tengd 

við aukna áhættu á meiðslum. Því er áhugavert að skoða nánar hvernig þreytan hefur áhrif á hlauparann 

og hvaða þætti þreytan hefur áhrif á. Eins og fram kemur í töflu 1 hér að ofan, þá eru tengsl milli mikillar 

ástundunar og mjaðmameiðsla. Það er því einnig áhugavert að skoða hvort munur sé á þeim breytingum 

sem verða á hlaupastílnum við þreytu, eftir því hver ástundun hlaupara er. Slíkt gæti gefið vísbendingar 

um hugsanlega áhættuþætti mjaðmameiðsla og nýst í þróun forvarna gegn þeim og endurhæfingu eftir 

slík meiðsli. 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að dýpka skilning á áhrifum þreytu á lífeðlisfræði og lífaflfræði 

heilsubótahlaupara á aldrinum 20-51 árs. Fjögur aðalatriði verða skoðuð með þreytu sem áhrifavald. 

Hlaupahringur, það er að segja stöðufasi, sveiflufasi, flugtími og skreftími; hreyfiferlar mjaðmarinnar í 

þykktar- og krúnusniði; vöðvavirkni mikla þjóvöðva, miðþjóvöðva og beina lærvöðva ásamt kraftvægi 

mjaðmarinnar í þykktar- og krúnusniði. Þessir þættir eru skoðaðir með tilliti til hlaupameiðsla og er 

athugað hvort tengsl milli þeirra og magns ástundunar séu til staðar. Þátttakendum er skipt í tvennt: 

hlauparar sem hlaupa 10-35 km á viku, annars vegar, og hlauparar sem hlaupa >35 km á viku, hins 

vegar. Rannsóknarspurningar verkefnisins eru fjórar: Breytist skreflengd hlauparans með aukinni 

þreytu? Breytast hreyfiferlar mjaðmarinnar við aukna þreytu? Breytist vöðvavirkni um mjöðm við aukna 

þreytu? Eykst kraftvægi um mjöðm við aukna þreytu?  

Tilgátur eru: 

1) Skreflengd hópsins með færri kílómetra hlaupna á viku styttist meira með aukinni þreytu. 

2) Liðferlar mjaðmarinnar í krúnu- og þykktarsniði styttast við aukna þreytu.  

3) Vöðvavirkni minnkar með aukinni þreytu í vöðvunum þremur hjá báðum hópum. 

4) Kraftvægi mjaðmarinnar í krúnu og þykktarsniði beggja hópa eykst með aukinni þreytu. 
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3 Efni og aðferðir  

 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru karlmenn á aldrinum 20-51 árs með meira en árs hlaupareynslu. Skilaboð voru 

send á heimasíðuna hlaup.is, hlaupasíðuna hlauparar á íslandi (facebook síða) og Arnar Pétursson 

hlaupara og hlaupaþjálfara til að safna þátttakendum í rannsóknina. Samtals buðu 30 karlar sig fram en 

vegna forfalla tengdum Covid-19 faraldrinum og annara kvilla komust eingöngu 18 í fyrri mælingu 

rannsóknar. Seint á mælingarferlinu bilaði háhraðamyndavélakerfið sem varð til þess að eingöngu 14 

hlauparar náðu að klára seinni mælingu. Einn tognaði í seinni mælingunni sem leiddi til þess að 

heildarfjöldi þáttakenda voru 13 talsins. 

 

3.2 Framkvæmd rannsóknar 

Áður en hafist var handa með rannsóknina, var leyfi fengið hjá Vísindasiðanefnd, leyfi VSN-20-138, 

og rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar. Mælitækin sem notuð voru, voru tveggja belta hlaupabretti 

með innbyggðum kraftplötum frá Bertec (https://www.bertec.com/), 10 EMG rafskaut frá Delsys 

(https://delsys.com/), 46 endurskynskúlur og 8 hraðamyndavélar frá Qualysis 

(https://www.qualisys.com/), hallamælir, púlsmælir, hjartalínurit, blóðþrýstingsmælir, tölva sem stjórnaði 

hlaupabrettinu, tölva sem stjórnaði Qualysis track manager (QTM) forritinu sem tengist myndavélunum 

og kraftmælir.  

Í upphafi rannsóknar skrifaði hlauparinn undir upplýst samþykki og svaraði spurningarlista (fylgiskjal 

1) um hlaupasögu sína með dulkóða til að passa persónuvernd. Eftir það klæddi hann sig í sjálfvalinn 

hlaupabúnað, sem hver og einn kom með sjálfur. Áður en upphitun hófst var skoðað blóðþrýsting og 

hjartalínurit. Hver þátttakandi kom í tvær mælingar. Fyrri mæling var svokallað mjólkursýrupróf þar sem 

ákvarðaður var mjólkursýruþröskuldur einstaklings með ákveðnu hlaupaprófi (fylgiskjali 2). Hlaupabrettið 

var stillt á 1° halla til að líkja við utandyrahlaup. Mjókursýruprófið var framkvæmt þannig að þátttakandi 

hitaði fyrst upp í 5-7 mín. Eftir upphitunina var valinn byrjunarhraði, sem gat verið ýmist 2,5, 3,1, 3,7, 

4,3, 4,9 eða 5,5 m/s, út frá upphitunarhraðanum sem þátttakandinn valdi sér. Þegar upphafshraði var 

fundinn, hljóp einstaklingurinn í 7 mín í senn áður en hraðinn var aukinn um 0,6 m/s. Einstaklingurinn 

átti að meta sig á Borg skalanum meðan á hlaupi stóð, en borgskalinn er áreynsluskali frá 6-20 þar sem 

6 er algjör slökun og 20 algjör uppgjöf (fylgiskjali 3) (Borg, 1982). Prófinu lauk þegar einstaklingur fór yfir 

19,5 á skalanum og gat ekki hlaupið meira. Þátttakendur hlupu að meðaltali 10-20 mín. 

Mjólkursýruþröskuldur var ákvarðaður út frá töflu sem fylgir prófinu (fylgiskjal 2). Seinni mælingin var 

hlaupamæling. Þátttakandi kom inn, fór í hlaupagallann og lagðist á bekk. Rannsakendur settu 10 EMG 

rafskaut frá Delsys á 10 mismunandi vöðva: mikla þjóvöðva (e. gluteus maximus), miðþjóvöðva (e. 

gluteus medius), beina lærvöðva (e. rectus femoris), hliðlæga víðfaðmavöðva (e. vastus lateralis), 

miðlæga víðfaðmavöðva (e. vastus medialis), tvíhöfða læris (e. biceps femoris), hálfsinungsvöðva (e. 

semitendinosus), hálfhimnuvöðva (e. semimembranosus), miðlæga kálfavöðva (e. medial 

gastrocnemius), sólavöðva (e. soleus) og fremri sköflungsvöðva (e. tibialis anterior). Vöðvarnir voru 
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fundir með því að láta einstaklinginn spenna vöðvana, ásamt leiðbeiningum frá SENIAM 

(https://www.seniam.org). Öll rafskautin voru sett á vinstri hlið. Síðan voru 46 endurskinskúlur staðsettar 

um allan líkama á landamerkin: Hálshryggjarliður 7, bringubein, brjóstbakshryggjarliður 10, axlarhyrna 

x2, spjaldhryggur, aftara mjaðmarhorn x2, fremra mjaðmarhorn x2, mjaðmarkambur x2, stærri lærhnúta 

x2, miðlægar lærleggshnúfur x2, hliðlægar lærleggshnúfur x2, miðlægur lærleggur x8, miðlæg 

dálkshnyðja x2, hliðlæg dálkshnyðja x2, miðlægur sköflungur x8, hælbein x4, stóra tá x2, litla tá x2. Eftir 

þetta var tekin stöðumynd af hlauparanum, þar sem hann var ofan á hlaupabrettinu og stóð í 10 s án 

þess að hreyfa sig. Stöðumyndin var notuð til að búa til líkan af hlauparanum í QTM forritinu í tölvunni. 

Síðan voru 12 endurskynskúlur fjarlægðar (mjaðmarkambur x2, stærri lærhnúta x2, miðlægar 

lærleggshnúfur x2, hliðlægar lærleggshnúfur x2, miðlæg dálkshnyðja x2, hliðlæg dálkshnyðja x2) áður 

en hlauparinn hóf upphitun. Á mynd 1 sést uppsetning á endurskinskúlum og rafskautusmælum í 

hlaupamælingunni. Upphitun tók að venju 5-7 mín þar sem hlaupari valdi þæginlegan hraða til að hlaupa 

á. Síðan var hraðinn hækkaður upp í 0,2 m/s yfir mjólkursýruþröskuldi hlauparans í 30 s til að venja 

hlauparann á hraðann sem yrði svo notaður í hlaupamælingunni sjálfri. Eftir upphitun fékk hlauparinn 

tíma til að framkvæma hreyfiteygjur eða sambærilegar hreyfingar sem hann gerir að venju eftir upphitun. 

Þegar því var lokið var framkvæmt hámarks vöðvaspennupróf. Hámarks vöðvaspennuprófið er hámarks 

jafnlengdar (e. isometric) vöðvapróf þar sem einstaklingurinn spennir vöðvann í hámark meðan 

mótstaða er veitt. Þeirri spennu er haldið í um það bil 2 s. Vöðvaspennuprófið var frakmvæmt á öllum 

10 vöðvunum. Þegar þeim var lokið fór hlauparinn á hlaupabrettið og mælingin hófst. Þátttakandi hljóp 

0,2 m/s yfir mjólkursýruþröskuldi sínum og hélt þeim hraða út hlaupamælinguna. Eins og í 

mjólkursýruprófinu átti hlauparinn að hlaupa þangað til að hann var kominn yfir 19,5 á Borg 

áreynsluskalanum. Meðan á mælingu stóð var hlauparinn spurður á 2 mín fresti hvar hann mat sig á 

áreynsluskalanum. Einnig voru 2 mín upptökur framkvæmdar í gegnum háhraðamyndavélarnar og 

kraftplöturnar með 30 s millibili á meðan á mælingunni stóð. Þegar hlaupamælingunni lauk fékk 

hlauparinn 1-3 mín í niðurlag áður en hámarks vöðvaspennuprófin voru endurgerð. Eftir 

vöðvaspennuprófin var allur búnaðurinn fjarlægður af hlauparanum og mælingu var lokið. 
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Mynd 1: Hlaupari undirbúinn í hlaup 

3.3 Úrvinnsla gagna 

Við gagnaúrvinnslu voru forritin QTM, Visual 3D, Excel og Jamovi notuð. Eftir hlaup hvers 

þátttakanda voru gögn merkt í QTM. Valdir voru þrír 30 s bútar úr upptökkunni: einn í óþreyttu ástandi, 

einn í miðlungs þreyttu ástandi og einn í þreyttu ástandi. Óþreytt ástand var skilgreint sem upphaf hlaups, 

miðlungs þreytt ástand þegar einstaklingur skilgreindi sig í kringum 15 á Borg áreynsluskalanum og 

þreytt ástand þegar einstaklingur skilgreindi sig yfir 19. QTM gögnin voru svo færð yfir í Visual 3D. Í 

Visual 3D var þrívíddarlíkan af hverjum hlaupara fyrir sig skoðað fyrir myndræna greiningu. Í forritinu 

mátti einnig skoða hlaupahring, hreyfiferla, vöðvavirkni og kraftvægi samhliða þrívíddarlíkaninu. Gögn 

úr Visual 3D voru svo færð yfir í Excel þar sem þau voru unnin áður en þau voru færð yfir í Jamovi fyrir 

tölfræðiúrvinnslu. Hópunum var skipt niður í tvo hópa eftir ástundun: miðlungs ástundun (10-35 km á 

viku) og mikil ástundun (>35 km á viku). Í Jamovi var notast við línulega blandaða dreifnigreiningu (e. 

linear mixed models) í tölfræðiprófanir. Í þeim prófunum voru upplýsingar settar fram á gröf sem notuð 

voru í framsetningu niðurstaða þessarar ritgerðar. Notast var við Bonferroni eftirá próf til að skoða 

marktækan mun milli þreytustiga, hópa og hliða. 
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4 Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði yfir þýði rannsóknarinnar eftir hópaskiptingu má sjá á töflu 3. Þar sést að hópur A er 

að meðaltali hærri, þyngri og yngri. Í töflu 4 má sjá meðalhlaupahraða og hlaupatíma hópanna tveggja. 

Í töflunni má sjá að hópur B hljóp að meðaltali hraðar í hlaupaprófinu en hópur A hljóp að meðaltali 

lengur. 

Tafla 3: Lýsandi tölfræði á hópunum tveimur. A: Miðlungs ástundun, B: Mikil ástundun. 

 

 

Tafla 4: Sýnir meðaltöl af hlaupahraða (m/s) í hlaupaprófinu og hversu lengi var hlaupið (mín). A: 
Miðlungs ástundun, B: Mikil ástundun. 
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4.1 Hlaupahringurinn 

Í dvalartíma stöðufasa (mynd 2) fundust þrívíð marktæk víxlhrif milli þreytu, hóps og hliðar (p<0,001). 

Marktækur munur er á þreytustigum 1-3 og 2-3 á vinstri fæti en á öllum þreytustigum á hægri fæti hjá 

báðum hópum (p<0,001). Á mynd 2 má sjá að stöðufasi hjá hópi A er lengri en hjá hópi B. Einnig sést 

að stöðufasi beggja hópa lengdist með aukinni þreytu en meira hjá hópi A. Fyrir dvalartíma sveiflufasans 

(mynd 3) fundust þrívíð marktæk víxlhrif milli þreytu, hóps og hliðar (p=0,042). Einnig fannst marktækur 

munur á öllum þreytustigum á báðum hliðum í báðum hópum (p=0,001 til p=0,039) að undanteknu bili 

1-2 hjá hópi B á vinstri fæti. Á mynd 3 sést að með aukinni þreytu styttist sveilufasi hjá hópi A en lengist 

hjá hópi B. Fyrir flugtíma (mynd 4) fundust marktæk víxlhrif milli þreytu og hóps (p<0,001). Þar fannst 

marktækur munur hjá hópi A í öllum þreytustigum á báðum hliðum (p<0,001), en hjá hópi B fannst 

eingöngu marktækur munur milli þreytustiga 1- 2 og 2-3 á vinstri fæti (p<0,001). Ekki fannst marktækur 

munur á hægri fæti. Flugtími hóps A styttist með aukinni þreytu, en hélst óbreyttur hjá hópi B, þetta má 

sjá á mynd 4. Í skreftíma (mynd 5) fundust marktæk víxlhrif milli þreytu og hóps (p<0,001). Marktækur 

munur fannst á milli allra þreytustiga beggja hliða í hópi A (p=0,001 til p=0,006) en marktækur munur 

var á þreytustigum 1-3 og 2-3 á báðum fótum hjá hópi B (p<0,001). Á mynd 5 sést að með aukinni þreytu 

eykst skreftími hjá báðum hópum. 

 

 

 

    

Mynd 2: Dvalartími í stöðufasa við mismunandi þreytustig. Meðaltöl og 95% öryggismörk eru sýnd. Vinstri: Hópur 

A (miðlungs ástundun), hægri: Hópur B (mikil ástundun). H1: Óþreyttur, H2: Miðlungs þreyttur, H3: 
Þreyttur. Blár: Vinstri fótur, Appelsínugulur: Hægri fótur. Lágu bókstafirnir segja til um hvort að marktækur 
munur sé á milli þreytustiga fyrir hvorn fótinn um sig innan reynsluhóps. Sami bókstafur af sama lit = 
ómarktækur munur, sitthvor bókstafur af sama lit = marktækur munur. 
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Mynd 3: Dvalartími í sveiflufasa við mismunandi þreytustig. Meðaltöl og 95% öryggismörk eru sýnd. Vinstri: Hópur 

A (miðlungs ástundun), hægri: Hópur B (mikil ástundun). H1: Óþreyttur, H2: Miðlungs þreyttur, H3: 
Þreyttur. Blár: Vinstri fótur, Appelsínugulur: Lágu bókstafirnir segja til um hvort að marktækur munur sé 
á milli þreytustiga fyrir hvorn fótinn um sig innan reynsluhóps. Sami bókstafur af sama lit = ómarktækur 
munur, sitthvor bókstafur af sama lit = marktækur munur. 

 

    

Mynd 4: Flugtími við mismunandi þreytustig. Meðaltöl og 95% öryggismörk eru sýnd. Vinstri: Hópur A (miðlungs 

ástundun), hægri: Hópur B (mikil ástundun). H1: Óþreyttur, H2: Miðlungs þreyttur, H3: Þreyttur. Blár: 
Vinstri fótur, Appelsínugulur: Hægri fótur. Lágu bókstafirnir segja til um hvort að marktækur munur sé á 
milli þreytustiga fyrir hvorn fótinn um sig innan reynsluhóps. Sami bókstafur af sama lit = ómarktækur 
munur, sitthvor bókstafur af sama lit = marktækur munur. 

 

    

Mynd 5: Skreftími við mismunandi þreytustig. Meðaltöl og 95% öryggismörk eru sýnd. Vinstri: Hópur A (miðlungs 

ástundun), hægri: Hópur B (mikil ástundun). H1: Óþreyttur, H2: Miðlungs þreyttur, H3: Þreyttur. Blár: 
Vinstri fótur, Appelsínugulur: Hægri fótur. Lágu bókstafirnir segja til um hvort að marktækur munur sé á 
milli þreytustiga fyrir hvorn fótinn um sig innan reynsluhóps. Sami bókstafur af sama lit = ómarktækur 
munur, sitthvor bókstafur af sama lit = marktækur munur. 
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4.2 Hreyfiferlar 

Fyrir mestu mjaðmarbeygju í stöðufasa í þykktarsniði (mynd 6) fundust þrívíð marktæk víxlhrif milli 

þreytu, hóps og hliðar (p<0,001). Marktækur munur er á milli þreytustiga 1-3 og 2-3 á vinstri fæti og á 

öllum þreytustigum á hægri fæti hjá hópi A (p=0,001 til p=0,016). Marktækur munur fannst á hægri fæti 

á öllum þreytustigum hjá hópi B (p=0,003 til p=0,015) en enginn marktækur munur var á vinstri hlið. Á 

mynd 6 sést að með aukinni þreytu eykst mjaðmarbeygja í stöðufasa hjá báðum hópum. Fyrir mestu 

mjaðmarréttu í stöðufasa í þykktarsniði (mynd 7) fannst marktækur munur á þreytu (p<0,001). 

Marktækur munur fannst á öllum þreytustigum hjá báðum hópum á báðum fótum (p<0,001 til p=0,006). 

Á mynd 7 sést að með aukinni þreytu, minnkar mjaðmarréttan í stöðufasa hjá báðum hópum. Fyrir mestu 

mjaðmaraðfærslu í stöðufasa í krúnusniði (mynd 8) fundust marktæk þrívíð víxlhrif milli þreytu, hóps og 

hliðar (p<0,001). Hjá hópi A er marktækur munur á þreytustigum 1-2 og 2-3 á vinstri fæti (p=0,016) en 

1-3 og 2-3 á hægri (p<0,001). Hjá hópi B er marktækur munur á öllum þreytustigum á vinstri fæti 

(p<0,001) og á þreytustigum 1-2 á hægri fæti (p=0,026). Fyrir mestu mjaðmarfráfærslu í stöðufasa í 

krúnusniði (mynd 9) fundust marktæk víxlhrif milli þreytu og hóps (p<0,001). Hjá hópi A er marktækur 

munur milli þreytustiga 1-3 og 2-3 á báðum fótum (p < 0,001) en hjá hópi B er eingöngu marktækur 

munur á þreytustigum 1-3 og 2-3 á vinstri fæti (p<0,001). Engin marktækur munur fannst á hægri fæti 

hjá hópi B. Á mynd 9 sést að með aukinni þreytu eykst mjaðmarfráfærslan í stöðufasa hjá báðum hópum 

en meira hjá hópi A. Einnig sést að það er meiri ósamhverfa (e. asymmetry) hjá hópi A.  

 

 

 

 

Mynd 6: Mjaðmarbeyjga í stöðufasa við mismunandi þreytustig. Meðaltöl og 95% öryggismörk eru sýnd. Vinstri: 

Hópur A (miðlungs ástundun), hægri: Hópur B (mikil ástundun). H1: Óþreyttur, H2: Miðlungs þreyttur, 
H3: Þreyttur. Blár: Vinstri fótur, Appelsínugulur: Hægri fótur. Lágu bókstafirnir segja til um hvort að 
marktækur munur sé á milli þreytustiga fyrir hvorn fótinn um sig innan reynsluhóps. Sami bókstafur af 
sama lit = ómarktækur munur, sitthvor bókstafur af sama lit = marktækur munur. 
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Mynd 7: Mjaðmarrétta í stöðufasa við mismunandi þreytustig. Meðaltöl og 95% öryggismörk eru sýnd. Vinstri: 

Hópur A (miðlungs ástundun), hægri: Hópur B (mikil ástundun). H1: Óþreyttur, H2: Miðlungs þreyttur, 
H3: Þreyttur. Blár: Vinstri fótur, Appelsínugulur: Hægri fótur. Lágu bókstafirnir segja til um hvort að 
marktækur munur sé á milli þreytustiga fyrir hvorn fótinn um sig innan reynsluhóps. Sami bókstafur af 
sama lit = ómarktækur munur, sitthvor bókstafur af sama lit = marktækur munur. 

    

   

Mynd 8: Mjaðmaraðfærsla í stöðufasa við mismunandi þreytustig. Meðaltöl og 95% öryggismörk eru sýnd. Vinstri: 

Hópur A (miðlungs ástundun), hægri: Hópur B (mikil ástundun). H1: Óþreyttur, H2: Miðlungs þreyttur, 
H3: Þreyttur. Blár: Vinstri fótur, Appelsínugulur: Hægri fótur. Lágu bókstafirnir segja til um hvort að 
marktækur munur sé á milli þreytustiga fyrir hvorn fótinn um sig innan reynsluhóps. Sami bókstafur af 
sama lit = ómarktækur munur, sitthvor bókstafur af sama lit = marktækur munur. 

 

   

Mynd 9: Mjaðmarfráfærsla í stöðufasa við mismunandi þreytustig. Meðaltöl og 95% öryggismörk eru sýnd. Vinstri: 

Hópur A (miðlungs ástundun), hægri: Hópur B (mikil ástundun). H1: Óþreyttur, H2: Miðlungs þreyttur, 
H3: Þreyttur. Blár: Vinstri fótur, Appelsínugulur: Hægri fótur. Lágu bókstafirnir segja til um hvort að 
marktækur munur sé á milli þreytustiga fyrir hvorn fótinn um sig innan reynsluhóps. Sami bókstafur af 
sama lit = ómarktækur munur, sitthvor bókstafur af sama lit = marktækur munur. 
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Fyrir mjaðmarbeygju við upphafssnertingu (mynd 10) fundust þrívíð marktæk víxlhrif á milli þreytu, 

hóps og hliðar (p<0,001). Marktækur munur er hjá hópi A á þreytustigum 1-3 og 2-3 á vinstri fæti og á 

öllum þreytustigum á hægri (p=0,001 til p=0,014). Hjá hópi B er marktækur munur á öllum þreytustigum 

á hægri fæti (p=0,002 til p=0,013), en engin marktækur munur er á vinstri fæti. Á mynd 10 sést að 

mjaðmarbeygjan við upphafssnertingu eykst við aukna þreytu hjá báðum hópum, en meira hjá hópi A. 

Fyrir mjaðmaraðfærslu við upphafssnertingu (mynd 11) fundust marktæk þrívíð víxlhrif milli þreytu, hóps 

og hliðar (p<0,001). Marktækur munur er á þreytustigum 1-3 og 2-3 á hægri fæti (p<0,001), en ekki 

fannst marktækur munur á vinstri hjá hópi A. Hjá hópi B var marktækur munur á þreytustigum 1-2 og 2-

3 á hægri fæti (p=0,004) og á þreytustigum 1-3 og 2-3 á vinstri (p=0,011). Á mynd 11 sést að báðir hópar 

eru með ósamhverfu á milli hliða.  

 

          

Mynd 10: Mjaðmarbeygja við upphafssnertingu við mismunandi þreytustig. Meðaltöl og 95% öryggismörk eru 

sýnd. Vinstri: Hópur A (miðlungs ástundun), hægri: Hópur B (mikil ástundun). H1: Óþreyttur, H2: Miðlungs 
þreyttur, H3: Þreyttur. Blár: Vinstri fótur, Appelsínugulur: Hægri fótur. Lágu bókstafirnir segja til um hvort 
að marktækur munur sé á milli þreytustiga fyrir hvorn fótinn um sig innan reynsluhóps. Sami bókstafur af 
sama lit = ómarktækur munur, sitthvor bókstafur af sama lit = marktækur munur 

 

 

Mynd 11: Mjaðmaraðfærsla við upphafssnertingu við mismunandi þreytustig. Meðaltöl og 95% öryggismörk eru 

sýnd. Vinstri: Hópur A (miðlungs ástundun), hægri: Hópur B (mikil ástundun). H1: Óþreyttur, H2: Miðlungs 
þreyttur, H3: Þreyttur. Blár: Vinstri fótur, Appelsínugulur: Hægri fótur. Lágu bókstafirnir segja til um hvort 
að marktækur munur sé á milli þreytustiga fyrir hvorn fótinn um sig innan reynsluhóps. Sami bókstafur af 
sama lit = ómarktækur munur, sitthvor bókstafur af sama lit = marktækur munur. 
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Fyrir mjaðmarréttu við fráspyrnu (mynd 12) fundust marktæk víxlhrif milli þreytu og hóps (p=0,048). 

Marktækur munur er á öllum þreytustigum á báðum hliðum hjá báðum hópum (p=0,001 til p=0,009). Á 

mynd 12 sést að með aukinni þreytu eykst mjaðmarréttan í fráspyrnu hjá báðum hópum.Fyrir 

mjaðmarfráfærslu við fráspyrnu (mynd 13) fundust marktæk víxlhrif þreytu og hóps (p=0,049). 

Marktækur munur er á þreytustigum 1-3 og 2-3 á báðum fótum (p<0,001) hjá hópi A. Hjá hópi B er 

marktækur munur á öllum þreytustigum á vinstri fæti (p≤0,001) en á 1-3 og 2-3 á hægri (p=0.038). Á 

mynd 13 sést að hópur A er ósamhverfur á meðan hópur B er samhverfur. Með aukinni þreytu eykst 

mjaðmarfráfærslan hjá báðum hópum.  

 

  

Mynd 12: Mjaðmarrétta í fráspyrnu við mismunandi þreytustig. Meðaltöl og 95% öryggismörk eru sýnd. Vinstri: 

Hópur A (miðlungs ástundun), hægri: Hópur B (mikil ástundun). H1: Óþreyttur, H2: Miðlungs þreyttur, 
H3: Þreyttur. Blár: Vinstri fótur, Appelsínugulur: Hægri fótur. Lágu bókstafirnir segja til um hvort að 
marktækur munur sé á milli þreytustiga fyrir hvorn fótinn um sig innan reynsluhóps. Sami bókstafur af 
sama lit = ómarktækur munur, sitthvor bókstafur af sama lit = marktækur munur. 

 

   

Mynd 13: Mjaðmarfráfærsla í fráspyrnu við mismunandi þreytustig. Meðaltöl og 95% öryggismörk eru sýnd. Vinstri: 

Hópur A (miðlungs ástundun), hægri: Hópur B (mikil ástundun). H1: Óþreyttur, H2: Miðlungs þreyttur, 
H3: Þreyttur. Blár: Vinstri fótur, Appelsínugulur: Hægri fótur. Lágu bókstafirnir segja til um hvort að 
marktækur munur sé á milli þreytustiga fyrir hvorn fótinn um sig innan reynsluhóps. Sami bókstafur af 
sama lit = ómarktækur munur, sitthvor bókstafur af sama lit = marktækur munur. 
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4.3 Vöðvavirkni 

Fyrir hámarks virkni vinstri mikla þjóvöðva í stöðufasa (mynd 14) fundust marktæk víxlhrif milli þreytu 

og hóps (p=0,006). Marktækur munur er á milli allra þreytustiga hjá báðum hópum (p<0,001 til 0,005). 

Á mynd 14 sést að með aukinni þreytu minnkar virkni mikla þjóvöðvans í stöðufasa hjá báðum hópum 

en minnkar fyrr hjá hópi A. Fyrir hámarks virkni vinstri mikla þjóvöðva í sveiflufasa (mynd 15) fundust 

marktæk víxlhrif milli þreytu og hóps (p<0,001). Marktækur munur er á milli allra þreytustiga hjá báðum 

hópum (p<0,001 til p=0,003). Á mynd 15 sést að virknin fer lækkandi hjá báðum hópum með aukinni 

þreytu en það virðist hafa meiri áhrif á hóp A. 

 

 

Mynd 14: Hámarks virkni vinstri mikla þjóvöðva í stöðufasa við mismunandi þreytustig. Meðaltöl og 95% 

öryggismörk eru sýnd. Virknin er gefin sem prósenta af hámarks afkastagetu vöðvans. Blár: Hópur A 
(miðlungs ástundun), Appelsínugulur: Hópur B (mikil ástundun). H1: Óþreyttur, H2: Miðlungs þreyttur, 
H3: Þreyttur. Lágu bókstafirnir segja til um hvort að marktækur munur sé á milli þreytustiga fyrir hvorn 
reynsluhópinn fyrir sig. Sami bókstafur af sama lit = ómarktækur munur, sitthvor bókstafur af sama lit = 
marktækur munur. 

 

 

 

 

Mynd 15: Hámarks virkni vinstri mikla þjóvöðva í sveiflufasa við mismunandi þreytustig. Meðaltöl og 95% 

öryggismörk eru sýnd. Virknin er gefin sem prósenta af hámarks afkastagetu vöðvans. Blár: Hópur A 
(miðlungs ástundun), Appelsínugulur: Hópur B (mikil ástundun). H1: Óþreyttur, H2: Miðlungs þreyttur, 
H3: Þreyttur. Lágu bókstafirnir segja til um hvort að marktækur munur sé á milli þreytustiga fyrir hvorn 
reynsluhópinn fyrir sig. Sami bókstafur af sama lit = ómarktækur munur, sitthvor bókstafur af sama lit = 
marktækur munur. 
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 Fyrir hámarks virkni vinstri miðþjóvöðva í stöðufasa (mynd 16) fundust marktæk víxlhrif milli þreytu 

og hóps (p<0,001). Marktækur munur er á öllum þreytustigum hjá hópi A (p<0,001) en enginn marktækur 

munur fannst hjá hópi B. Á mynd 16 sést að virknin minnkar hjá hópi A með aukinni þreytu en helst 

svipuð hjá hópi B. Fyrir hámarks virkni vinstri miðþjóvöðva í sveiflufasa (mynd 17) fundust marktæk 

víxlhrif milli þreytu og hóps (p<0,001). Marktækur munur er á öllum þreytustigum hjá báðum hópunum 

(p<0,001). Á mynd 17 sést að með aukinni þreytu minnkar virknin hjá hópi A en eykst hjá hópi B. 

 

 

 

Mynd 16: Hámarks virkni vinstri miðþjóvöðva í stöðufasa við mismunandi þreytustig. Meðaltöl og 95% öryggismörk 

eru sýnd. Virknin er gefin sem prósenta af hámarks afkastagetu vöðvans. Blár: Hópur A (miðlungs 
ástundun), Appelsínugulur: Hópur B (mikil ástundun). H1: Óþreyttur, H2: Miðlungs þreyttur, H3: Þreyttur. 
Lágu bókstafirnir segja til um hvort að marktækur munur sé á milli þreytustiga fyrir hvorn reynsluhópinn 
fyrir sig. Sami bókstafur af sama lit = ómarktækur munur, sitthvor bókstafur af sama lit = marktækur 
munur 

 

 

 

Mynd 17: Hámarks virkni vinstri miðþjóvöðva í sveiflufasa við mismunandi þreytustig. Meðaltöl og 95% 

öryggismörk eru sýnd. Virknin er gefin sem prósenta af hámarks afkastagetu vöðvans. Blár: Hópur A 
(miðlungs ástundun), Appelsínugulur: Hópur B (mikil ástundun). H1: Óþreyttur, H2: Miðlungs þreyttur, 
H3: Þreyttur. Lágu bókstafirnir segja til um hvort að marktækur munur sé á milli þreytustiga fyrir hvorn 
reynsluhópinn fyrir sig. Sami bókstafur af sama lit = ómarktækur munur, sitthvor bókstafur af sama lit = 
marktækur munur. 
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Fyrir hámarks virkni vinstri beina lærvöðvans í stöðufasa (mynd 18) fundust marktæk víxlhrif milli 

þreytu og hóps (p<0,001). Marktækur munur er á öllum þreytustigum hjá báðum hópunum (p<0,001). Á 

mynd 18 sést að með aukinni þreytu eykst virknin hjá hópi A en minnkar hjá hópi B. Fyrir hámarks virkni 

vinstri beina lærvöðva í sveiflufasa (mynd 19) fundust marktæk víxlhrif milli þreytu og hóps (p<0,001). 

Marktækur munur er á öllum þreytustigum hjá báðum hópunum (p<0,001 til p=0,011). Á mynd 19 sést 

að með aukinni þreytu eykst virkni beina lærvöðvans hjá hópi A en minnkar hjá hópi B í sveiflufasa.  

 

 

 

Mynd 18: Hámarks virkni vinstri beina lærvöðvans í stöðufasa við mismunandi þreytustig. Meðaltöl og 95% 

öryggismörk eru sýnd. Virknin er gefin sem prósenta af hámarks afkastagetu vöðvans. Blár: Hópur A 
(miðlungs ástundun), Appelsínugulur: Hópur B (mikil ástundun). H1: Óþreyttur, H2: Miðlungs þreyttur, 
H3: Þreyttur. Lágu bókstafirnir segja til um hvort að marktækur munur sé á milli þreytustiga fyrir hvorn 
reynsluhópinn fyrir sig. Sami bókstafur af sama lit = ómarktækur munur, sitthvor bókstafur af sama lit = 
marktækur munur. 

 

 

Mynd 19: Hámarks virkni vinstri beina lærvöðvans í sveiflufasa við mismunandi þreytustig. Meðaltöl og 95% 

öryggismörk eru sýnd. Virknin er gefin sem prósenta af hámarks afkastagetu vöðvans. Blár: Hópur A 
(miðlungs ástundun), Appelsínugulur: Hópur B (mikil ástundun). H1: Óþreyttur, H2: Miðlungs þreyttur, 
H3: Þreyttur. Lágu bókstafirnir segja til um hvort að marktækur munur sé á milli þreytustiga fyrir hvorn 
reynsluhópinn fyrir sig. Sami bókstafur af sama lit = ómarktækur munur, sitthvor bókstafur af sama lit = 
marktækur munur. 
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4.4 Kraftvægi 

Fyrir hámarks mjaðmarréttu kraftvægi í þykktarsniði (mynd 20) fundust þrívíð marktæk víxlhrif milli 

þreytu, hóps og hliðar (p=0,032). Marktækur munur er á öllum þreytustigum á báðum fótum hjá hópi A 

(p<0,001 til p=0,025). Hjá hópi B er marktækur munur á öllum þreytustigum á hægri fæti (p<0,001 til 

p=0,002) en enginn marktækur munur á vinstri. Á mynd 20 sést að með aukinni þreytu eykst kraftvægi 

hámarks mjaðmarréttu í þykktarsniði hjá báðum hópum, en meira hjá hópi A. Fyrir hámarks 

mjaðmarfráfærslu kraftvægi í krúnusniði (mynd 21) fundust marktæk víxlhrif milli þreytu og hóps 

(p<0,001). Marktækur munur er á þreytustigum 1-3 og 2-3 á báðum fótum (p<0,001 til p=0,012) hjá hópi 

A. Hjá hópi B er marktækur munur á þreytustigum 1-3 og 2-3 á hægri fæti (p<0,001) en enginn 

marktækur munur á vinstri fæti, eins og sést á mynd 21. 

 

   

Mynd 20: Hámarks mjaðmarréttu kraftvægi við mismunandi þreytustig. Meðaltöl og 95% öryggismörk eru sýnd. 

Vinstri: Hópur A (miðlungs ástundun), hægri: Hópur B (mikil ástundun). H1: Óþreyttur, H2: Miðlungs 
þreyttur, H3: Þreyttur. Blár: Vinstri fótur, Appelsínugulur: Hægri fótur. Lágu bókstafirnir segja til um hvort 
að marktækur munur sé á milli þreytustiga fyrir hvorn fótinn um sig innan reynsluhóps. Sami bókstafur af 
sama lit = ómarktækur munur, sitthvor bókstafur af sama lit = marktækur munur. 

 

 

 

Mynd 21: Hámarks mjaðmarfráfærslu kraftvægi við mismunandi þreytustig. Meðaltöl og 95% öryggismörk eru 

sýnd. Vinstri: Hópur A (miðlungs ástundun), hægri: Hópur B (mikil ástundun). H1: Óþreyttur, H2: Miðlungs 
þreyttur, H3: Þreyttur. Blár: Vinstri fótur, Appelsínugulur: Hægri fótur. Lágu bókstafirnir segja til um hvort 
að marktækur munur sé á milli þreytustiga fyrir hvorn fótinn um sig innan reynsluhóps. Sami bókstafur af 
sama lit = ómarktækur munur, sitthvor bókstafur af sama lit = marktækur munur. 
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5 Umræður  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að þreytan hafði áhrif á alla þá þætti sem skoðaðir voru 

hjá heilsubótahlaupurum á aldrinum 20-51 árs. Þreytan hafði mismunandi áhrif á hlaupahring, 

vöðvavinnu og kraftvægi, milli hópsins með miðlungs ástundun og þess með mikla ástundun, en áhrif 

þreytu á hreyfiferla hópanna tveggja voru svipuð. Skreftími beggja hópa jókst með aukinni þreytu, en 

hópurinn með miðlungs ástundun eyddi meiri tíma í jörðunni, á meðan hópurinn með mikla ástundun 

dvaldi lengur í loftinu. Virkni mikla þjóvöðva minnkaði með aukinni þreytu hjá báðum hópum. Virkni 

miðþjóvöðva minnkaði hjá hópnum með miðlungs ástundun við aukna þreytu, en hélst í stað eða jókst 

hjá hinum hópnum. Virkni beina lærvöðva jókst með aukinni þreytu hjá hópnum með miðlungs ástundun 

en minnkaði hjá hinum hópnum. Mjaðmarréttukraftvægi í þykktarsniði jókst hjá báðum hópum. 

Mjaðmarfráfærslukraftvægi í krúnusniði jókst hjá hópnum með mikla ástundun en minnkaði hjá hópnum 

með miðlungs ástundun. Með aukinni þreytu jókst mjaðmarbeygja og mjaðmarrétta í stöðufasa hjá 

báðum hópum. Þreytan hafði meiri áhrif á hópinn með miðlungs ástundun. 

5.1 Hlaupahringurinn  

Í óþreyttu ástandi héldu þátttakendur í rannsókninni eðlilegum hlaupahring þar sem stöðufasi 

spannar 40% og sveiflufasi 60% hringsins (Dicharry, 2010). Með aukinni þreytu hjá hópnum með 

miðlungs ástundun lækkaði hlutfall sveiflufasa og hlutfall stöðufasa jókst. Þetta er í samræmi við 

niðurstöður Rabita og félaga (Rabita, Couturier, Dorel, Hausswirth og Le Meur, 2013), Williams og félaga 

(Williams, Snow og Agruss, 1991) og Möhler og félaga (Mohler, Fadillioglu og Stein, 2021). Í 

meistararannsókn Nathaniel I. Smith við Háskólann í Massachusetts Amherst (Smith, 2016) fannst 

lenging á stöðufasa með aukinni þreytu, en styttingin á sveiflufasanum var ekki tölfræðilega marktæk, 

þrátt fyrir að vera til staðar. Með aukinni þreytu hjá hópnum með mikla ástundun hér varð lenging bæði 

á stöðufasa og sveiflufasa, en flugtíminn hélst stöðugur. Svipaðar niðurstöður má sjá hjá Girard og 

félögum (Girard, Millet, Slawinski, Racinais og Micallef, 2013), en þar fannst aukinn tími í stöðufasa og 

sveiflufasa við aukna þreytu. Aftur á móti styttist flugtíminn með aukinni þreytu hjá þríþrautarköppum í 

rannsókn Girard og félaga (2013), sem er í samræmi við niðurstöður hópsins með miðlungs ástundun 

hér. Aðrar rannsóknir, líkt og rannsóknir Hanley og félaga (Hanley, Smith og Bissas, 2011), hafa ekki 

fundið breytingar á hlaupahringnum sem afleiðingu þreytu. Niðurstöður rannsóknarinnar eru ekki í takt 

við tilgátu 1, þar sem að skreftími, og þar af leiðandi skreflengd, beggja hópa eykst með aukinni þreytu. 

Þó svo að skreftími beggja hópa aukist við aukna þreytu er orsök þess mismunandi. Hjá 

miðlungsástundunar hópnum lengist stöðufasinn en sveiflufasinn styttist. Því má segja að lenging 

stöðufasans sé meiri en stytting sveiflufasans og valdi því auknum skreftíma. Hjá hópnum með mikla 

ástundun er aukning í bæði stöðu- og sveiflufasa sem veldur auknum skreftíma. Því má áætla að 

hópurinn með mikla ástundun breyti hlaupastílnum sínum minna við aukna þreytu og viðhaldi betur 

hefðbundu hlutfalli stöðu- og sveiflufasa.  Þar sem að hópurinn með miðlungs ástundun hleypur færri 

km á viku, samanborið við þá með mikla ástundun, má búast við að þeir séu ekki eins vanir að fara inn 

í þetta þreytta ástand. Ef hlaupið er t.d. 5 sinnum í viku, hleypur miðlungsástundunar hópurinn að 

meðaltali 2-7 km á dag meðan þeir með mikla ástundun hlaupa 7-16 km á dag. Því má áætla að þeir 

með mikla ástundun séu vanari að vinna yfir mjólkursýruþröskuldi í lengri tíma og verða ekki fyrir eins 
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miklum áhrifum þreytunnar. Oft er talað um að skreftíðni ætti að vera í kringum 170-180 skref á mín til 

að minnka högg á liðina. Því má spyrja sig hvort hollt sé fyrir hlauparana að lengja skrefin. 

 

 

5.2 Hreyfiferlar  

Hreyfiferlar mjaðmarinnar eru tveir í þrívíðu rúmi, einn fyrr hvora hlið, en þegar þeim er skipt upp í 

þrjú plön eru komnar margar mismunandi breytur og því getur verið erfitt að taka þær allar fyrir. Í þessari 

rannsókn var skoðað beygju, réttu, aðfærslu og fráfærslu. Útsnúningur var ekki tekinn fyrir þar sem erfitt 

var að lesa niðurstöður þeirra gagna vegna suðs. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa ekki í skyn 

aukna aðfærslu í mjöðm við aukna þreytu, en rannsóknir hafa sýnt að með aukinnni mjaðmaraðfærslu 

getur álagið á hnéð breyst og valdið meiðslum þar, t.d hnéskeljaheilkenni (Neal, Barton, Gallie, 

O'Halloran og Morrissey, 2016). Einnig kemur fram í rannsóknum Noehren, Davis og Hamill (Noehren, 

Davis og Hamill, 2007; Noehren, Hamill og Davis, 2013) að aukin mjaðmaraðfærsla getur verið 

mikilvægur þáttur í þróun heilkenni mjaðmar- og sköflungsstags og hnéskeljaheilkennis hjá konum. Í 

núverandi rannsókn jókst hámarksmjaðmarbeygja í stöðufasa í þykktarsniði hjá báðum hópum við 

þreytu, en meira hjá hópnum með miðlungs ástundun. Þetta er í samræmi við rannsókn Maas og félaga 

(Maas, De Bie, Vanfleteren, Hoogkamer og Vanwanseele, 2018), sem skoðaði mun á byrjendum í 

hlaupum og keppnishlaupurum, og fundu aukna mjaðmarbeygju við aukna þreytu hjá byrjendunum. 

Sama fannst í meistararannsókn Smith (Smith, 2016). Í rannsókn Möhler og félaga (Mohler o.fl., 2021) 

kemur fram að með aukinni þreytu eykst liðferill mjaðmarinnar í krúnu- og þykktarsniði, en ekki er tekið 

fram hvort ferillin aukist í eina átt eða báðar, þ.e. hvort um sé að ræða aukningu í bæði beygju og réttu 

eða eingöngu aðra áttina. Í rannsókn Quan og félaga (Quan, Ren, Sun, Fekete og He, 2021) sem ber 

saman mun á byrjendum í hlaupum og reyndum hlaupurum kemur fram að byrjendur eru með meiri 

mjaðmarbeygju í stöðufasa. Vert er að taka fram að rannsókn Quan og félaga skoðaði eingöngu óþreytt 

ástand. Í núverandi rannsókn eykst mesta mjaðmarréttan í stöðufasa hjá báðum hópum með aukinni 

þreytu líkt og í rannsókn Luo og félaga (Luo o.fl., 2019). Tilgáta 2 er því röng þar sem báðir hópar auka 

liðferla sína með aukinni þreytu. Þar sem hlaupararnir hlaupa á hlaupabretti sem helst á sama hraða 

gegnum allt hlaupið, geta þeir hvorki hægt á sér né gefið í. Þegar hlaupið eru úti er það aftur á móti ekki 

raunin. Þar sem hlaupararnir auka skreflengd sína hér með aukinni þreytu, aukast hreyfiferlar 

mjaðmarinnar í beygju og réttu. Áhugavert væri að skoða hvort sömu breytingar eigi sér stað í utandyra 

hlaupi þar sem hlauparinn stjórnar hraðanum. 
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5.3 Vöðvavirkni 

Hjá hópnum með miðlungs ástundun minnkaði virkni miðþjóvöðvans með aukinni þreytu í stöðu- og 

sveiflufasa. Hjá hópnum með mikla ástundun fannst engin breyting í stöðufasa en aukin virkni í 

sveiflufasa. Miðþjóvöðvinn stjórnar mjaðmaraðfærslu í stöðufasa á meðan hann vinnur í lengingu, ásamt 

því að stjórna innsnúningi mjaðmar. Hann er því einn mikilvægasti mjaðmarvöðvinn fyrir stjórnun á 

hreyfingum í krúnusniði (Moore og Dalley, 2005);(Semciw, Neate og Pizzari, 2016). Rannsóknir hafa 

tengt vanstyrk eða vanvirkni á miðþjóvöðva við hlaupatengd meiðsli. Þau meiðsli eru hnéskeljaheilkenni, 

hásinavandamál (e. achilles tendinopathy) og heilkenni mjaðmar- og sköflungsstags. Samkvæmt 

Rathleff og félögum (Rathleff, Rathleff, Crossley og Barton, 2014) er vanstyrkur í mjaðmarvöðvum þó 

afleiðing af hnéskeljaheilkenni, en ekki orsakavaldur. Úr samantektargrein Semciw og félaga kemur fram 

að miðþjóvöðvinn er virkastur við upphafssnertingu. Hjá einstaklingum með hásinabólgu og 

hnéskeljaheilkenni er forvirkjun vöðvans (sem á sér stað í seinni hluta sveiflufasa) seinkuð, sem þýðir 

að vöðvinn er ekki undirbúinn til að taka við gólfkraftinum sem verkar við upphafssnertingu. Þetta leiðir 

af sér að hlauparinn missir eiginleikann til að stjórna hreyfingum mjaðmarinnar í krúnusniði (Semciw 

o.fl., 2016). Í samantektargrein Ferber og félaga (Ferber, Hreljac og Kendall, 2009), kemur fram að 70% 

hlaupameiðsla eru vegna ofálags og 50% þeirra eru í kringum hné. Áhættuþættir fyrir þessum meiðslum 

eru óeðlileg ranghvelfing fóts og takmarkaður stöðugleiki mjaðmarvöðva. Í rannsókn Azevedo og félaga 

(Azevedo, Lambert, Vaughan, O'Connor og Schwellnus, 2009) kemur fram að hlauparar með 

hásinavandamál eru með minni vöðvavirkni í fremri sköflungsvöðva, beina lærvöðva og miðþjóvöðva í 

hlaupahringnum. Einnig bendir rannsókn Smith og félaga (Franettovich Smith, Honeywill, Wyndow, 

Crossley og Creaby, 2014) til þess að hlauparar með vandamál frá hásin séu með truflaða hreyfistjórn 

á miðþjóvöðva og mikla þjóvöðva.  

Ýmislegt hefur verið skoðað tengt heilkenni mjaðmar- og sköflungsstags. Til að mynda hefur fundist 

aukin aðfærsla hnés eftir 30 mín hlaup hjá einstaklingum með heilkennið samanborið við heilbrigða 

(Baker, Souza, Rauh, Fredericson og Rosenthal, 2018) og að þá skortir vöðvastyrk í útfærsluvöðva 

mjaðmar (Fredericson o.fl., 2000). Einnig hefur komið fram að aukin mjaðmaraðfærsla og innsnúningur 

hnés getur orsakast af veikri eða lélegri hreyfistjórn á fráfærsluvöðvum mjaðmar, stífleika mjaðmar eða 

hnés, að einhverjar hömlur á vöðvum séu í kringum svæðið eða trufluð líkamsskynjunar stjórn (Aderem 

og Louw, 2015). Kvenkyns hlauparar með heilkenni mjaðmar- og sköflungsstags virðast vera með 

aukinn innsnúning hnés og aukna samhliða bolbeygju í stöðufasa hlaups miðað við heilbrigða hlaupara. 

Einnig hafa þær aukna hámarks aðfærslu mjaðmar og innsnúning hnés í stöðufasa hlaups (Aderem og 

Louw, 2015). Í rannsókn Baker og Fredericson (Baker  og Fredericson, 2016) var skoðað hvaða þættir 

höfðu áhrif á strekkingu á staginu. Í ljós kom að fall mjaðmargrindar og fráfærsla líkamans frá bandinu 

eykur strekking, en þegar mjaðmagrindinni er lyft upp eða líkamanum hallað í átt að bandinu minnkar 

strekkingurinn. Rannsakendur tóku eftir aukningu í virkni mikla þjóvöðva, miðþjóvöðva og 

lærfellsspennis þegar mjaðmargrindinni var lyft, en minnkaðri virkni þegar hún var fallin. Þetta gefur í 

skyn að með aukinni vöðvavinnu þessara þriggja vöðva ætti að koma slaki á stagið, en með minnkaðari 

vinnu verður strekkingur sem getur síðan valdið heilkenninu. Janda hugmyndafræðin (Janda, 2013) 

flokkar lærfellsspenni sem stöðuvöðva sem hefur tilhneigingu til að verða stuttur og sterkur. Það leiðir af 

sér aukna beygju í mjöðmum og getur einnig valdið auknum innsnúningi mjaðmar. Aftur á móti eru mikli 
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þjóvöðvi og miðþjóvöðvi fasavöðvar sem hafa tilhneigingu til þess að verða langir og aumir. Það getur 

leitt til þess að lærfellsspennir taki mesta vinnuna á sig og valdi þar af leiðandi niðursigi á mjaðmargrind. 

Þessi afleiðing getur valdið því að hreyfistjórn mjaðmarinnar og lærleggs verður léleg við göngu og hlaup 

og getur leitt af sér of mikinn innsnúning á mjöðm og hjólbeinóttri eða kiðfótar stöðu (e. varus eða 

valgus). Mat Janda hugmyndarfræðinnar er því að það þurfi að styrkja mikla þjóvöðva og miðþjóvöðva 

til að ná betri hreyfistjórn á mjöðminni (Baker , Souza og Fredericson, 2011). Út frá þessum upplýsingum 

má áætla að heilkenni mjaðmar- og sköflungsstags þróist út frá vanstyrk eða vanvirkni í miðþjóvöðva og 

mikla þjóvöðva, og ofvinnu hjá spennivöðva lærfells. Í núverandi rannsókn sést minnkuð virkni í mikla 

þjóvöðva með aukinni þreytu í stöðu- og sveiflufasa hjá báðum hópum og minnkuð virkni í miðþjóvöðva 

í stöðu- og sveiflufasa hjá hópnum með miðlungs ástundun. Vert hefði verið að skoða virkni 

lærfellsspennis í þessari rannsókn en vegna skorts á vöðvarafritsskautum þurfti hann að víkja fyrir öðrum 

vöðvum. Þar sem virkni miðþjóvöðva og mikla þjóvöðva minnkar með aukinni þreytu, án aukinnar 

aðfærslu mjaðmar, má búast við aukinni virkni lærfellsspennis. Sé það tilfellið, gefur það í skyn að 

hópurinn með miðlungs ástundun sé í meiri hættu á að þróa með sér heilkenni mjaðmar- og 

sköflungsstags heldur en hinn hópurinn. 

Í rannsókn Dorn og félaga (Dorn, Schache og Pandy, 2012) kemur fram að með auknum hraða eykst 

virkni mikla þjóvöðvans. Upphafshlaupahraðinn hjá hlaupurum Dorn og félaga var að meðaltali 3,49 m/s 

(sem er svipað og í núverandi rannsókn) og var þá lítil virkni í mikla þjóvöðvanum. Við 7 m/s hafði virknin 

hækkað um 150%. Þetta gefur í skyn að virkni mikla þjóvöðvans er ekki mikil þegar hlaupið er á þeim 

hraða sem hlaupið var á í núverandi rannsókn.  

Talað er um að reyndir hlauparar sem hlaupa marga kílómetra á viku eru líklegri til þess að hljóta 

mjaðmarmeiðsli, en byrjendur eru líklegri til að hljóta hnémeiðsli (Wen, Puffer og Schmalzried, 1997). 

Aftur á móti fundu Kelmer og félagar (Kemler, Blokland, Backx og Huisstede, 2018) að mjaðmarmeiðsli 

voru tvisvar sinnum tíðari hjá byrjendum, miðað við reynda hlaupara. Þetta gefur í skyn samband milli 

skorts á reynslu og tíðni meiðsla. Rannsókn Niemuth og félaga (Niemuth, Johnson, Myers og Thieman, 

2005) segir frá sambandi milli álagsmeiðsla og ósamræmis í vöðvastyrk hjá mjaðmarvöðvum. 

Meiðslahliðin var með veikari mjaðmarbeygjuvöðva og mjaðmarfráfærsluvöðva, en sterkari 

mjaðmaraðfærsluvöðva miðað við ómeiddu hliðina.  

Virkni beina lærvöðva minnkaði með aukinni þreytu hjá hópnum með mikla ástundun en jókst hjá 

hópnum með miðlungs ástundun í stöðu- og sveiflufasa. Ekki fundust rannsóknir sem tóku fyrir þetta 

umræðuefni. Tilgáta 3 stóðst því ekki, þar sem virkni miðþjóvöðva jókst hjá hópnum með mikla ástundun 

og virkni beina lærvöðva jókst hjá hópnum með miðlungs ástundun við aukna þreytu. Samt sem áður 

minnkaði virkni mikla þjóvöðva og miðþjóvöðva hjá hópnum með miðlungs ástundun og virkni mikla 

þjóvöðva og beina lærvöðva hjá hópnum með mikla ástundun með aukinni þreytu. 

5.4 Kraftvægi  

Mjaðmarréttukraftvægið er spyrnan niður um mjöðmina, þ.e. krafturinn sem kemur frá mjöðminni til 

að rétta úr henni í fráspyrnunni. Mjaðmarfráfærslukraftvægi, er átak um mjöðmina, þ.e. spyrna út til hliðar 

í stöðufasanum eða fráspyrnunni. Í þessari rannsókn eykst hámarks mjaðmarréttukrafvægið í 

þykktarsniði hjá báðum hópum, en meira hjá hópnum með miðlungs ástundun. Það getur tengst aukinni 
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skreflengd hjá þessum hópi þar sem skreftíminn lengist. Í meistararannsókn Smith (Smith, 2016) sást 

einnig aukning í mjaðmarréttukraftvægi hlaupara með aukinni þreytu. Þar sem mjaðmarréttukraftvægi 

eykst hjá báðum hópum með aukinni þreytu og vöðvavirkni mjaðmarréttuvöðva minnkar með þreytu, er 

mikli þjóvöðvinn ekki að sinna sinni vinnu og fer því álagið upp í mjöðmarliðinn, eða í aftanlærisvöðvana. 

Hámarks mjaðmarfráfærslukraftvægið í krúnusniði minnkaði hjá hópnum með miðlungs ástundun en 

jókst hjá hópnum með mikla. Í grein Eskofier og félaga (Eskofier, Kraus, Worobets, Stefanyshyn og Nigg, 

2012) kemur fram að aukið mjaðmarfráfærslukraftvægi sé áhættuþáttur fyrir hnéskeljaheilkenni. Tilgáta 

4 er því ekki rétt þar sem mjaðmarfráfærslukraftvægið minnkar hjá miðlungs ástundunar hópnum. Samt 

sem áður eykst mjaðmarfráfærslukraftvægið hjá hópnum með mikla ástundun, auk þess sem krafvægið 

í mjaðmarréttu eykst hjá báðum hópum. 

5.5 Gildi niðurstaða fyrir sjúkraþjálfara  

Þar sem tenging er á milli lélegrar hreyfistjórnar í mjöðm og hné- og mjaðmarmeiðsla, þarf að veita 

hreyfistjórn mjaðmar athygli við hlaup. Þar sem minnkaður styrkur miðþjóvöðva og mikla þjóvöðva leiðir 

til verri hreyfistjórnar á mjöðm, sem svo leiðir til aukinnar aðfærslu mjaðmar, sem endanlega leiðir af sér 

hné og mjaðmarmeiðsli, þarf að hugsa um rót vandans, þ.e. vanstyrks í þjóvöðvum. Styrktaræfingar fyrir 

miðþjóvöðva og mikla þjóvöðva þurfa að vera til staðar í styrktarþjálfun í skólum og íþróttastarfi frá byrjun 

kynþroskaskeiðs og meðan á því stendur, þar sem brottfall úr íþróttum eykst á unglingsárum vegna 

meiðsla. Ekki má gleyma lærfellsspenni, þar sem hann á einnig sinn þátt í hreyfistjórn mjaðmar. 

Styrktaræfingar fyrir þessa þrjá vöðva ásamt hreyfistjórnunaræfingum eru því mikilvægar fyrir framtíðar 

hlaupara og íþróttafólk í stríðinu gegn álagsmeiðslum. 

 

5.6 Takmarkanir 

Þar sem að heimsfaraldur var yfirvofandi meðan rannsóknarferlið var í gangi, var það mikil takmörkun 

á mælingar, skipulag verkefnis og þátttöku sjálfboðaliða í verkefninu. Hlauparar afbókuðu sig stuttu fyrir 

mætingu vegna slappleika eða sóttkvíar. Fjöldi þátttakenda fækkaði um fjóra þegar myndavélarbúnaður 

bilaði undir lok mælinga. Hlaupabrettið ofhitnaði einu sinni á meðan hlaup stóð yfir og varð einu sinni 

rafmagnslaust áður en mæling gat hafist. EMG rafskaut voru upprunalega 12, en þegar rannsókn hófst 

virkuðu eingöngu 10, sem leiddi af sér að tveir rannsakendur þurftu að fórna hvor sínum vöðva sem þeir 

hefðu viljað hafa með í rannsókninni. Annar þeirra vöðva var lærfellspennir. Aðgengi að rannsóknarstofu 

var ekki eins mikið og rannsakendur héldu, sem olli því að þátttakendur voru færri en upphaflega var 

áætlað. Meðan á hlaupi stóð, tognaði einn einstaklingur aftan á læri og þurfti að hætta hlaupi. Yfirborðs 

EMG merki gefur einungis upplýsingar um spennu sem nær til yfirborðs húðar á tilteknu svæði. Það 

merki er því litað af öðrum vöðvum umhverfis þann vöðva sem meint er að skoða. Aukin svitamyndun 

við hlaup eykur líkur á því að rafskaut losni frá. Sum rafskaut duttu af meðan hlaupið var og niðurstöður 

vöðvarafrits voru teknar út hjá einum hlaupara, þar sem rafskaut datt snemma af hjá viðkomandi. Þar 

sem mikið suð var í gögnum í z-plani, var ekki hægt að nota gögn tengd snúningi mjaðmar í 

rannsókninni. 
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6 Ályktanir 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að þegar hlauparar fara inn í þreytt ástand, hefur þreytan áhrif 

á hlaupahring, hreyfiferla, vöðvavinnu og kraftvægi hlauparans. Þreytan hefur meiri áhrif á karlkyns 

hlaupara sem hlaupa 10-35 km á viku, borið saman við þá sem hlaupa >35 km á aldrinum 20-51 árs. 

Minnkuð virkni þjóvöðva með aukinni þreytu hjá þeim sem hlaupa 10-35 km á viku getur leitt af sér 

minnkaða hreyfistjórn mjaðmar í krúnusniði, sem getur síðan leitt til mjaðmar- eða hnétengdra meiðsla. 

Forvarnarvinna með styrktaræfingum og hreyfistjórnunaræfingum á mjaðmarvöðvum er því brýn hjá 

reyndum sem óreyndum hlaupurum. Sú vinna þarf að koma sem fyrst inn í æfingaáætlun þjálfara, í öllum 

íþróttum sem tengjast hlaupum og þreytu sem er sambærileg við þá sem framkölluð var í þessari 

rannsókn. 
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Fylgiskjal 2 

 

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. 
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Að prófi loknu er loftfirrðarþröskuldur fundinn með því að bera hlaupahraða í síðustu lotu og 

tíma (mín:sek) sem hlaupinn var á þeim hraða við töflu 1 (hraði í km/klst) eða töflu 2 (hraði í 

m/s). 

 

Dæmi um hvernig nota á töflur 1 og 2. 

Dæmi 1: Einstaklingur hefur byrjunarhraðann 9,0 km/klst. Lota 2 er þá á hraðanum 11,2 

km/klst og lota 3 á hraðanum 13,3 km/klst. Hann klárar fyrstu 2 loturnar en gefst upp eftir 3 mín 

og 50 sek á lotu 3.  Þá er lesið úr töflu 1: dálkur með lokahraðanum 13,3, km/klst og tími 3:50 

(mín:sek). 

Hlaupahraði einstaklingsins við loftfirrðarþröskuld (mjólkurýruþröskuld) er þá 10,8 km/klst. 

Dæmi 2: Einstaklingur hefur byrjunarhraðann 3,7 m/s. Lota 2 er þá á hraðanum 4,3 m/s og 

lota 3 á hraðanum 4,9 m/s. Hann klárar fyrstu 2 loturnar en gefst upp eftir 6 mín og 10 sek á 

lotu 3.  Þá er lesið úr töflu 2: dálkur með lokahraðanum 4,9 m/s og tími 6:10 (mín:sek).  

Hlaupahraði einstaklingsins við loftfirrðarþröskuld (mjólkurýruþröskuld) er þá 4,37 m/s. 

 

Til að finna hjarsláttartíðnina (púlsinn) við þröskuldinn er einfaldast að setja hlaupabrettið á 

þann hraða sem fékkst út úr hlaupaprófinu og skrá púlsinn eftir 5-6 mín hlaup á þeim hraða. 

 

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 5. Hlaupapróf: áætlaður hlaupahraði við loftfirrðarþröskuld (± 0,56 km/klst)     

Tafla 6. Hlaupapróf: áætlaður hlaupahraði við loftfirrðarþröskuld (± 0,16 m/s) 
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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 3 

Borg skali 

Sjálfsmatskvarði á áreynslustig 

  

Áreynslan er: 

6  

7 Mjög, mjög  létt 

8  

9 Mjög létt 

10  

11 Frekar létt 

12  

13 Dálítið erfið 

14  

15 Erfið 

16  

17 Mjög erfið 

18  

19 Mjög, mjög erfið 

20  
  

 


