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Ágrip 

Inngangur: Aftanlærisvöðvar eru hluti af hreyfikeðju neðri hluta líkamans sem taka þátt í 

hlaupahreyfingum en við ákveðnar aðstæður aukast líkur á meiðslum í þeim vöðvahóp.  

Markmið: Markmið rannsóknarinnar er að skoða virkni aftanlærisvöðva í hlaupahringum og 
hvernig sú virkni breytist eftir þreytu. Einnig var skoðað breytingar á lengd aftanlærisvöðans. Það er 

áhugavert að skoða vöðva virknina og lengingu hans með meiðsli í huga.  

Aðferðir: Þátttakendur voru 13 sjálfboðaliðar á aldrinum 20-51 ára sem stunda hlaup reglulega. 

Þeim var skipt niður í tvo flokka eftir reynslu. Hópur A, reyndir (+4 ár, N=5) og hópur B, óreyndir (-4 ár, 
N=8)  Hver sjálfboðaliði mætti tvisvar sinnum í mælingu. Í fyrri mælingunni var mjólkursýruþröskuldurinn 

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

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

var notast við fjölþátta blandaða dreifnigreiningu.  

Niðurstöður: Skreftíminn eykst markækt hjá óreyndari hópnum við þreytu (p<0,001). Reyndu 

hlaupararnir beygja mjaðmirnar meira en þeir óreyndu. Reyndu hlaupararnir lenda með hnéð í meiri 

beygju heldur en þeir óreyndu við upphafslendingu (e.initial contact) (p<0,001). Þeir óreyndu voru einnig 

að lenda með aftanlærisvöðvann nær mestu lengingu en þeir reyndu. Jafnframt var virknin almennt að 

aukast í  aftanlærisvöðanum hjá báðum hópum með vaxandi þreytu. 

Ályktun: Þreyta hefur áhrif á liðhorn hnés og mjaðma og vöðvavirkni aftanlærisvöðvanna. 

Þreytan veldur því að hlauparar gera breytingu á hlaupastíl sínum sem getur gert það að verkum að þeir 

verði í meiri hættu fyrir álagsmeiðslum. Óreyndir hlauparar eru líklegri til að lenda með fótinn þegar 

aftanlærisvöðvinn er nálægt hámarkslengingu. Einnig má sjá að þeir óreyndu lenda með hné í minni 

beygju en þeir reyndu. Þessa þætti má vinna með til að auka hlaupahagkvæmi einstaklinga og reyna 

þannig að minnka líkur á meiðslum. 
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Abstract 

 

Introduction: The hamstrings muscles are part of the lower chain of the lower extremities that 

participate in running but certain aspects increase the risk of injury in that muscle group.  

Aims: The aim of the study is to examine the function of the hamstring muscles in running and 

how their function changes with fatigue. The change in muscle length will also be examined. It is 

interesting to look at the muscle activation and its elongation with injuries in mind.  

Methods: Participants were 13 volunteers ages from 20-51 who run regularly. They were 
diveded into two groups by experience i.e. experienced (+4 years, N=5) and inexperienced (-4 years, 

n=8). All participants vere measured twice. In the first measurement, the latic acid threshold was 

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

observed. A three dimensional motion analysis system was used to collect data and analyze. Mixed 

model ANOVA was used for statistical analysis.  

Results: The stride time increases significantly in the inexperienced group with fatigue 

(p<0,001). Experienced runners bend their hips more than the inexperienced runners. Same applies for 

the knee, experienced runners bend their knee more at initial contact. The inexperienced runners were 

landing with their foot when the hamstring muscle was near maximum length compared to the 

experienced runners. Also, the muscle activation was increased with both groups as the fatigue 

increased.  

Conclusion: Fatigue affects knee and hip angles along with the muscle activity of the 

hamstring. Fatigue causes runners to change their running style, which can put them at a greater risk 

for developing running related injuries. Inexperienced runners are more likely to land with their foot when 

their hamstring is near maximal length and with small knee angle. These factors can be worked on to 
increase the running economy of these individuals and thus reduce the risk of injury. 
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1 Inngangur 
Ávinningur líkamlegrar hreyfingar er flestum kunnugur, sama hver sú hreyfing er. Þeir sem stunda 

reglubundna hreyfingu eru með því búnir að minnka líkurnar á því að þróa með sér lífsstílstengda 

sjúkdóma á borð við hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki 2, þyngdaraukningu, offitu og sumar rannsóknir 

halda því fram að reglubundin hreyfing getur komið í veg fyrir alzheimersjúkdóminn (Reiner, Niermann 
og Jekauc, 2013). Landlæknir mælir með að minnsta kosti 30 mínútna hreyfingu fyrir fullorðna, á hverjum 

degi á miðlungsákefð (Lýðheilsustöð, 2008). Til þess að fólk stundi hreyfingu á hverjum degi þarf þeim 

að finnast hreyfingin skemmtileg því annars nær það ekki að halda það út til lengdar (Munson og 

Consolvo, 2012). Því er mikilvægt að fólk prófi sig áfram hvað varðar hreyfingu og íþróttir og finni það 

sem hentar þeim. 

Með hækkandi sól og vor í lofti sjást sífellt fleiri hlauparar á ferð um borgina. Hlaup verður oft 

fyrir valinu vegna þess að það krefst ekki mikillar fyrirhafnar og því afar hentug líkamsrækt fyrir 

almenning. Sýnt hefur verið fram á að hlaupaþjálfun bætir andlega líðan og þar með eykur lífsánægju 

svo ekki skemmir það fyrir valinu (Schnohr, Kristensen og Prescott, 2005). Hlaupið getur verið til 

heilsubótar t.d. skemmtiskokk, en einnig getur það verið keppnisíþrótt og töluverður munur er þar á 

(Fredericson og Misra 2007). Helsti munurinn felur í sér að keppnisfólk í hlaupi og þeir sem hafa lært 

hlaupatækni sérstaklega, sýna fram á hagstæðari orkunýtingu í hlaupi en skemmtiskokkararnir 
(Clermont, Osis og Phinyomark, 2017). Markmið þessarar rannsóknar er að skoða breytingu á virkni 

aftanlærisvöðva hjá hlaupurum og hvernig sú virkni breytist með þreytu. Einnig er skoðað lengd 

aftanlærisvöðvana og hvernig hún breytist við þreytu. Með því að skoða þessa þætti er hægt að bæta 

við þekkingu á áhættuþáttum fyrir tognun í aftanlærisvöðvum en einnig hvernig má nota þessa þekkingu 

við endurhæfingu eftir slík meiðsli. 

1.1 Þreyta 
Vöðvasamdráttur felur í sér framleiðslu hreyfingar sem byrjar í heila en endar sem taugaboð niður í 

vöðva og þá verður samdráttur í vöðvanum (Allen, Lamb og Westerblad, 2008). Vöðvaþreyta er 

skilgreind með skammvinnri minnkun á getu vöðva til þess að framkvæma líkamlegt átak eða erfiði 

(Enoka og Duchateau, 2008). Ástæður þreytu eru margvíslegar en sú helsta er að endurtekin áreynsla 

á vöðva veldur viðvarandi vöðvasamdrætti og eftir því sem lengri tími líður valda lífeðlisfræðilegir þættir 
því að skerðing verður á samdráttarprótínum og vöðvaþreyta á sér stað (Allen, Lamb og Westerblad, 

2008). Aðrar ástæður sem geta haft áhrif eru ákefð, loftháð eða loftfirrð efnaskipti, tegund vöðva og 

samsetning hans og einnig líkamlegt ástand einstaklings. Til þess að mæla vöðvaþreytu skal biðja 

einstakling um að framkvæma hámarks verkefni og skoða hvenær getan minnkar (Taylor, Todd og 

Gandevia, 2006). Þessi hámarks verkefni sem um ræðir geta verið jafnlengdar samdráttur (e. isometric 

contraction) til þess að mæla hámarks kraft (e. force), jafnþrýstinn samdráttur (e. isotonic contraction) 

til þess að mæla hámarks hraða (e. velocity) eða samdráttur gegn mótstöðu (e. contraction against 
resistance) til þess að mæla hámarks afl (e. power) (Babault o.fl., 2006). 

Þreytu má skipta upp í tvo hópa. Miðlæga þreytu (e. central fatigue) annars vegar og útlæga 

þreytu (e. peripheral fatigue) hins vegar (Jason, Evans, Brown og Porter, 2010). Miðlæg þreyta, einnig 
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kölluð taugaþreyta, gerist í taugakerfinu og lýsir sér sem minnkaðri örvun til vöðva. Þetta gerist við langar 

og erfiðar æfingar. Taugaþreyta er þegar ferlar í heila og mænu valda því að það hægist á 

boðefnaflutningi til vöðva, taugaboðum fækkar og vöðvi bregst hægar eða verr við áreynslu (Pajoutan, 

Sangachin og Cavuoto, 2017). Ofþjálfun og þreyta tengist nánum böndum. Þess má geta að einkenni 

ofþjálfunar og miðlægrar þreytu eru almenn þreyta og þörf fyrir meiri svefn, annað hvort aukin eða 

minnkuð matarlyst, pirringur og bældara ónæmiskerfi (Meeusen, Watson, Hasegawa, Roelands og 

Piacentini, 2007). Útlæg þreyta er kraftminnkun í vöðvum vegna minni samdráttarhæfni vöðvafrumna 
(Pajoutan, Sangachin og Cavuoto, 2017). Útlæg þreyta er það sem kallað var vöðvaþreyta hér að ofan. 

Vöðvaþreyta eða útlægþreyta er einfaldlega minnkuð geta vöðva til að framkalla afl eða kraft, eða ná 

fram ákveðinni hreyfingu innan vöðva eða vöðvahóps. Uppsöfnun mjólkursýru getur haft mikil áhrif á 

myndun vöðvaþreytu (Cowley og Gates, 2017). 

1.2 Mjólkusýruþröskuldur 
Líkaminn þarfnast orku til þess að geta brugðist við áreiti og kröfum daglegs lífs (Gastin, 2001). Orkukerfi 

líkamans er skipt upp í tvo flokka. Annars vegnar loftháð- og hins vegar loftfirrt kerfi (Patel, Alkhawam, 

Madanieh Shah, Kosmas og Vittorio, 2017). Loftháða kerfið notar loftháða brennslu þ.e. orkan er 

mynduð með súrefni. Álagið er þá viðráðanlegt í langan tíma á meðan loftfirrta kerfið myndar orku án 

súrefnis en notar efni sem eru til staðar í vöðvunum svo sem, kreatín fosfat (e. creatine phosphate). 

Loftfirrt þol er getan til að framkvæma mikið erfiði undir miklu álagi í stuttan tíma (Patel, Alkhawam, 
Madanieh, Shah, Kosmas og Vittorio, 2017). Oft er talað um að maraþonhlauparar séu með gott loftháð 

orkukerfi en spretthlauparar séu með öflugt loftfirrt orkukerfi (Takayama, Aoyagi, Shimazu og Nabekura, 

2017).  

Mjólkursýra (e. lactate) er úrgangsefni loftfirrta kerfisins og eftir mikla ákefð fer hún að safnast 
fyrir í vöðvunum (Rogatzki, Ferguson, Goodwin og Gladden 2015). Mjólkursýruþröskuldur (e. lactate 

threshold), sem gengur einnig undir nafninu loftfirrðarþröskuldur, er sá tímapunktur við stigvaxandi ákefð 

þegar mjólkursýra fer að safnast upp í blóði (Ghosh, 2004). Í þessari rannsókn framkvæma þátttakendur 

hlaupapróf til að meta mjólkursýruþröskuld þeirra (fylgiskjal I). Mjólkursýrutilgátan lýsir því að eftir því 

sem einstaklingar eru í betra líkamlegu þolformi því hærri er mjólkursýruþröskuldurinn þeirra og því 

minni mælist uppsöfnunin (Londeree, 1997). 

1.3 Hlaupahagkvæmni 
Getan til að nýta loftháða orku er forsenda fyrir yfirburða afkastagetu (Foster og Lucia, 2007). Í 

keppnishlaupum hefur velgengni verið háð því að íþróttamennirnir séu með góða hámarkssúrefnis 

upptöku (VO2 max) (Saunders, Pyne, Telford og Hawley, 2004). Einkum hefur súrefnisupptakan, 

kolvetni og fita áhrif á frammistöðu í þrekatburðum líkt og í maraþon hlaupi eða í sundi (Coyle, 1999). 
Þrátt fyrir að krafa sé fyrir góðri súrefnisupptöku fyrir langhlaup eru aðrir lífeðlisfræðilegir þættir sem líka 

hafa áhrif á árangur (Saunders o.fl., 2004). Hlauparar með góða hlaupahagkvæmi nota minna súrefni 

heldur en þeir með slakari hlaupahagkvæmi þegar þeir hlaupa á sama hraða við sömu aðstæður 

(Saunders o.fl, 2004). Anderson (1996) telur upp í rannsókn sinni nokkra lífaflfræðilega þætti sem 

tengjast hlaupahagkvæmi en þeir eru meðalhæð eða rétt undir, lítil líkamsfita, meiri beygja í hné í 
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stöðufasa, minniháttar hreyfingar frá efri útlimum og lítill undirstöðukraftur frá jörðu (Anderson, 1996) 

(Mynd 1). 

 

Mynd 1. Þættir sem hafa áhrif á hlaupahagkvæmi. Byggt á yfirlitsgrein Anderson (1996). 

 

1.4 Hlaupahringurinn 
Helsti munurinn á göngu og hlaupi er að við hlaup er aukinn hraði, meiri undirstöðukraftur frá jörðu (e. 

ground reaction force), stöðufasinn verður styttri en sveiflufasinn lengist, einnig verður það sem kallast 

sviffasi en það er þegar báðir fætur eru í loftinu á sama tíma. Hlaup krefst einnig meiri liðhreyfinga heldur 

en gangan gerir og einnig verður undirstöðuflöturinn minni við hlaup (Dugan og Bhat 2005). 

Hlaupahringurinn skiptist í tvo fasa. Annars vegar stöðufasa (e. stance phase) og hins vegar sveiflufasa 

(e. swing phase). Stöðufasinn nær yfir 40% af hringnum en sveiflufasinn nær yfir 60% (Umberger, 2010). 

Innan sveiflufasans er síðan sviffasi (e. float phase) eins og nefnt var hér að ofan. Það á sér stað tvisvar 

sinnum innan sveiflufasans. Hlaupahringurinn hefst á stöðufasa sem einkennist af því að fótur er í 
snertingu við undirstöðuflöt, hvort sem það er jörð eða hlaupabretti, síðan lyftist hæll frá og að lokum 

lyftist táin frá undirstöðufleti en það kallast fráspyrna (e. toe off). Þá byrjar sveiflufasi en hann felur í sér 

upphafssveiflu (e. initial swing) en hún hefst strax eftir fráspyrnu og endar í lok sveiflu (e. terminal swing) 

eða þegar hæll sama fótar kemur niður og snertir undirstöðuflötinn (Dugan og Bhat, 2005). 
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1.5 Meiðsli 
Mikið er til af rannsóknum um meiðlsi svo af nægu er að taka. Hér verður fjallað um hlaupatengd meiðsli 

(e. running related injuries, RRI). Helstu ástæður hlaupatengdra meiðsla eru meðal annars: 
ófullnægjandi eða ókláruð endurhæfing eftir fyrri meiðsli, stórt Q horn, undirlagið sem hlaupið er á, 

æfingaálag þ.e. hversu oft í viku og hve margir kílómetrar í senn (Sugimoto, Kelly og Mandel, 2019). Q 

horn er fengið með því að draga línu á milli festu hnéskeljar á sköflungshnjóski (e. tibial tuberosity) og 

áftam upp að setbeinshnjóski (e. ischial tuberosity) og síðan er dregin önnur lína frá miðri hnéskel og 

upp að framhorni mjaðmar (e. anterior superior iliac spine, ASIS). Stórt Q horn og því stærra sem það 

er gefur það til kynna að einstaklingur sé með hné í aukinni kiðfótarstöðu (e. valgus) (Smith o.fl, 2012).  

Þreyta, líkamsþyngd, hlaupastíll/hlaupatækni, röng þjálfun og saga um fyrri meiðsli eru einnig meðal 

algengar ástæður fyrir hlaupameiðslum. (Sugimoto, Kelly og Mandel, 2019). Þreyta getur valdið því að 
einstaklingur fer ómeðvitað að beita sér öðruvísi við hlaup og aðrar hreyfingar og það getur verið 

skaðlegt og aukið hættu á meiðslum (Rahnama, Lees og Reilly, 2006). Þreyta er þess vegna talin hafa 

sterk tengsl við aukna hættu á meiðslum (Caraffa, Cerulli, Projetti, Aisa og Rizzo, 1996).  

Álagsmeiðsli eru skilgreind sem síendurtekinn örskaði (e. microtrauma) án nokkurar sérstakrar 

ástæðu (Bahr 2009). Talið er að um 50-75% af öllum hlaupatengdum meiðslum séu til komin vegna 

álagsmeiðsla þ.e. endurteknum einhæfum hreyfingum (Hamill, Palmer og Emmerik, 2012). Samkvæmt 

rannsókn sem gerð var árið 2002 eru aftanlærismeiðsli ekki meðal helstu hlaupatengdrameiðsla hjá 

langhlaupurum (Taunton o.fl., 2002). Þar eru talin upp helstu hlaupatengumeiðslin og þau eru: 

hnéskeljarheilkenni (e. patello-femoral pain syndrome, PFPS) sem einnig er þekkt sem hlauparahné (e. 

runner’s knee), heilkenni mjaðmar- og sköflungsstags (e. ilio-tibial band fraction syndrome, ITBFS), 

iljarfellsbólga (e. plantar faciitis), skemmdir á liðþófum og álagseinkenni við hnéskel (e. patellar 
tendinopathy). 

 

1.6 Aftanlærisvöðvar 
Aftanlærisvöðvarnir (e. hamstrings) ná yfir tvö liðamót og þannig gera þeir það kleift að rétta úr mjöðm 

og beygja hné á sama tíma, rétt eins og á sér stað við hlaup eða við undirbúning sparks (Novacheck, 

1998; Orchard, MacIntosh og Garlick, 2002). Talið er að áhættuþættir aftanlærismeiðsla séu margþættir 

en yfirleitt er talað um ófullnægjandi upphitun, verulega þreytu, ójafnvægi á milli gerandavöðva (e. 
agonist) og mótverkandi vöðva (e. antagonist), aldur, saga um bakverki (e. sacro-iliac joint disfunction), 

langvarandi hormóna ójafnvægi eða fyrri saga um áverka aftan á læri (Croisier, 2004; Árnason, 

Sigurðsson, Guðmundsson, Holme, o.fl., 2004). Einnig má nefna þjóðerni og styrksmun á milli 

líkamshluta (Opar, Williams og Shield, 2012). Dæmi um styrksmun getur verið veikleiki í beygjuvöðvum 

hnés, annað hvort öðru megin eða báðu megin, eða styrksmunur á milli aftanlærisvöðva (e. hamstrings) 

og lærfjórhöfða (e. quadriceps). Það er einnig kallað hlutfall á milli aftanlærisvöðva og fjórhöfða læris (e. 

hamstrings to quadriceps ratio, H:Q ratio) (Opar, Williams og Shield, 2012). Aukinn framhalli í 

mjaðmagrind (e. anterior pelvic tilt) getur sett aftanlærisvöðvana í aukna lengingu og sumir vilja halda 
því fram að það gæti aukið líkur á tognunum (Sherry og Best, 2004; Hennessey og Watson, 1993). 
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Tognun í aftanlærisvöðvum er skilgreind sem bráður verkur aftan í læri ásamt truflun í vöðvaþráðum 

(Verrall, Slavotinek, Barnes, 2001) og skiptast tognanir upp í 3 flokka (Blankenbaker og Tuite, 2010):  

 

Flokkur 1 (grade I) - væg tognun sem er líkleg til að lagast á nokkrum dögum. 

Flokkur 2 (grade II) - smávægileg rifa í vöðva. 

Flokkur 3 (grade III) - vöðvi rifnar í tvennt eða frá festu/upptökum og getur tekið margar vikur og allt 

að nokkrum mánuðum að lagast. 

 

Aftanlærisvöðvarnir ná fullri lengd í lok sveiflufasans (Yu, Queen, Abbey o.fl., 2008; Thelen, 

Chumanov, Hoerth o.fl., 2005). Tvíhöfðavöðvi læris (e. biceps femoris) lengist hvað mest af öllum 

aftanlærisvöðvunum. Hann nær um 110% af lengdinni sem hann er í standandi stöðu í lok sveiflufasans 

(e. terminal swing) á meðan hálfhimnungs vöðvinn (e. semimembranosus) og hálfsingungs vöðvinn (e. 

semitendinosus) ná 107.5% og 108.5% af sinni lengd (Thelen, Chumanov og Hoerth, 2005). Talið er að 

það sé ástæða þess að algengast er tvíhöfðavöðvi læris (e. biceps femoris) verði oftast fyrir barðinu á 

tognunum (Kouloris, Connell, Brukner og Scheider-Kolsky, 2007; Verall, Slavotinek, Barnes og Fon, 
2003). Rannsókn sem gerð var á fótboltamönnum sýnir að þeir, tvíhöfðavöðvi læris verði frekar fyrir 

meiðslum heldur en lærfjórhöfðinn (e. quadriceps) (Árnason o.fl. 2004, Orchard og Seward, 2010).  

Líkurnar á meiðslum í aftanlærisvöðvum eru mestar í lok sveiflufasans, þegar vöðvinn er í fullri 

lengd (Heiderscheit, Hoerth og Chumanov, 2005). Það má ekki gleymast að meiðsli geta orðið vegna 
vandkvæða frá nærliggjandi svæðum, þess vegna verður alltaf að skoða alla keðjuna þegar eitthvað 

amar að. Meiðslin geta orðið til vegna vandamála í mjöðm eða jafnvel í fæti. Til útskýringar þá gæti verið 

að einstaklingur lendi með hælinn á undan í jörðinni heldur en tábergið og það gæti leitt af sér vandamál 

upp keðjuna (Daoud, Geissler og Wang, 2012). Einnig má til þess geta að ef einstaklingur tekur of stór 

skref (e. overstride) veldur það of mikilli lengingu í aftanlærisvöðvahópunum sem gæti leitt til meiðsla 

(Daoud o.fl, 2012). Líffærafræðilegir þættir í vöðvanum geta verið áhættuþættir fyrir meiðslum en það 

er talið vera einstaklingsbundið. Vöðvaþræðir í tvíhöfðavöðva læris (e. biceps femoris) lengjast mest í 

langa höfði vöðvans (e. long head of biceps femoris) (Huygaerts, Cos, Cohen o.fl., 2020). 

1.7 Vöðvarafrit 
Vöðvar bregðast við örvun með vöðvasamdrætti (Gilmore og Meyers, 1983). Hreyfieining er ein 

hreyfitaugafruma og allar þær vöðvafrumur sem hún ítaugar. Samdráttur í vöðva fer því eftir fjölda 
virkjaðra hreyfieininga ásamt tíðni boðanna í hverri hreyfieiningu fyrir sig. Eftir því sem fleiri 

hreyfieiningar virkjast og því hærri tíðni boðanna, því meiri verður krafturinn. Hreyfieining byrjar að 

virkjast með taugaboðum frá miðtaugakerfinu og berst síðan niður til hreyfitauga. Við það verður breyting 

á himnuspennu tauga- og vöðvafrumna. Spennan breytist úr hvíldarspennu í boðspennu og þannig 

dregst hreyfieiningin saman (Keenan, Farina, Merletti og Enoka, 2006). 

Vöðvarafrit eða EMG (e. electromyography) er tækni sem mælir þessa breytingu í fjölda 

boðspenna sem berast eftir vöðvunum. Gögnin sem koma frá rafritinu gefa upplýsingar um 

lífeðlisfræðilega eiginleika vöðvans (Farina og Negro, 2012). Gögnin frá rafritinu eru samansafn af 
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rafboðum sem koma frá hreyfieiningu vöðva og gefa upplýsingar um lífeðlisfræðilega eiginleika vöðva 

(Chowdhury, Reaz, Ali, o.fl., 2013). Til eru tvær gerðir af vöðvarafritum en þau eru yfirborðsvöðvarafrit 

(e. surface electromyography) og vöðvarafrit sem er komið fyrir undir húð og inn í vöðvanum (e. 

intramuscular electromyography) (Farina og Negro, 2012). Við notkun yfirborðsvöðvarafrita eru 

rafskautum komið fyrir á húð, yfir þeim vöðva sem á að mæla (Mills, 2005). Þau nema því boð frá stórum 

vöðvum sem liggja grunnt. Vegna þess að rafskautin eru á húðinni eru þau næm fyrir boðum frá 

nærliggjandi vöðvum. Því er mikilvægt að rafskautin séu nákvæmlega staðsett á líkamlegu 
landamerkjunum (Mills, 2005). Einnig geta þau mælt utanaðkomandi áreiti t.a.m. miklu rafmagni í 

kringum mælinguna (Reaz, Hussain og Mohd-Yasin, 2006). Þetta getur valdið skekkjum í mælingum. 

Burt séð frá þessum ókostum eru yfirborðsrafritin algengari í notkun en þeim sem komið er fyrir inn í 

vöðva (Chowdhury o.fl, 2013). Vöðvarafritin sem komið er fyrir undir húð eru mæld með nál sem er 

stungið inn í vöðvann. Kosturinn er sá að rafritið er nær og kemst að vöðvum sem liggja djúpt. Ókostirnir 

eru hins vegar að nauðsynlegt er að nota ómskoðunartæki til þess að tryggja það að nálinni sé komið 

fyrir á réttum stað í vöðva (Türker,1993). Annar ókostur er sá að nálin getur brotnað inni í líkamanum 

við hreyfingar, við það og stunguna frá henni eru auknar líkur á sýkingu sem gerir þessa aðferð óhentugri 
(Türker,1993).  

 

1.8 Markmið 
Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða breytingar verða á lengd og vöðvavirkni 

aftanlærisvöðvahópsins við þreytu í hlaupahringnum hjá karlkynshlaupurum. Vöðvarnir sem voru 

skoðaðir eru hálfsinungsvöðvi (e. semitendinosus) og tvíhöfðavöðvi læris (e. biceps femoris). Það er 

áhugavert að skoða virkni þeirra í hlaupi og sjá hvernig þreytan hefur áhrif á þá. Með gögnunum sem 
var safnað er hægt að sjá hvort skref hlauparanna stækka eftir því sem þeir þreytast skoða hvort það 

auki líkur á aftanlæristognunum. Rannsóknarspurningin hljómar svo; hvernig hefur þreyta áhrif á 

vöðvavirkni í aftanlærisvöðvum í neðri útlimum hjá karlkyns hlaupurum.  
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2 Efni og aðferðir 

Rannsóknin er íhlutunarrannsókn. Íhlutunin er þreyta, sem er framkölluð með því að láta hlauparana 

hlaupa rétt yfir mjólkursýruþröskuldi. Mæling fór fram í byrjun (fyrir hlaup) og síðan aftur í lokin, eftir 

íhlutunina (rétt áður en þeir eru búnir að hlaupa eins lengi og þeir geta). Ekki er notast við 

samanburðarhóp heldur er hver og einn viðmið fyrir sjálfan sig. Þátttakendur mættu tvisvar sinnum í 

mælingu. Í fyrra skiptið tóku þeir hlaupapróf sem mælir mjólkursýruþröskuld þeirra eða loftfirrðarmörk 
(Brynjólfsdóttir, 2007). Um viku seinna komu þeir í mælingu tvö. Þá hita þátttakendur upp í 5-10 mín og 

hlaupa síðan á hraða sem er 0,2 m/s fyrir ofan þeirra loftfirrtarmörk. Til að gæta að öryggi þátttakanda 

var fylgst með blóðþrýstingi og tekið hjartarafrit á meðan mælingunum stóð. Á um tveggja mínútu millibili 

lét einstaklingur vita þreytustig sitt á Borg þreytuskalanum (Borg, 1982). Mælingar og gagnasöfnun fóru 

fram í október 2020 í Rannsóknarstofu í hreyfivísindum við Háskóla Íslands í Stapa við Hringbraut í 

Reykjavík. Rannsóknin var samþykkt af Vísindasiðanefnd og var tilkynnt til Persónuverndar (númer 

leyfis er VSN-20-138).  

2.1 Þátttakendur  
Þátttakendur voru karlkyns sjálfboðaliðar á aldrinum 20-51 ára. Alls tóku 13 einstaklingar þátt í 

rannsókninni sem fór fram í september og október 2020. Auglýst var eftir sjálfboðaliðum með auglýsingu 
á heimasíðunni Hlaup.is. Þátttakendur þurftu að uppfylla þrjú skilyrði, vera laus við fatlanir eða sjúkdóma 

sem geta haft áhrif á hlaup t.d. hjarta- og lungnasjúkdóma, eru vanir að hlaupa sér til heilsubótar og 

kannast við að hlaupa á hlaupabretti. Þátttakendum var síðan skipt í tvo hópa, annars vegar reyndir 

hlauparar og hins vegar óreyndir eftir því hve lengi þeir höfðu stundað hlaup. Reyndir hlauparar voru 

þeir sem höfðu stundað hlaup lengur en í fjögur ár en þeir óreyndu höfðu stundað hlaup í fjögur ár eða 

minna en það. 

2.2 Búnaður 
Þátttakendur hlupu á hlaupabretti frá Bertec (https://www.bertec.com) með innbyggðum kraftplötum. Til 

að mæla vöðvarafrit var notast var við 12 rása þráðlaust vöðvarafritskerfi frá Delsys (https://delsys.com). 

Skráningarskautunum var komið fyrir á yfirborði húðar, yfir þeim vöðvum sem átti að mæla. Mælingarnar 

voru gerðar á 10 vöðvum í neðri útlimum vinstri hliðar en þeir sem verða teknir fyrir í þessari ritgerð eru 
aftanlærisvöðvarnir, tvíhöfðavöðvi læris (e. biceps femoris) og hálfsinungsvöðvi (e. semitendinosus). 

Einungis voru mældir 10 vöðvar vegna þess að 2 rásir voru óvirkar. Settar voru 46 endurskinskúlur á 

fyrir fram skilgreind landamerki á þátttakandanum til þess að hægt væri að myndgreina hann í þrívídd í 

hlaupinu. Átta háhraðamyndavélar frá Qualisys (https://www.qualisys.com) voru notaðar til að taka upp 

hlaupin. Svæðið var staðlað með því að kvarða það fyrir fram en það var gert með því að nota vönd sem 

snúið var í kringum og yfir hlaupabrettið til að afmarka svæðið fyrir myndavélarnar. Vöðvarafritsmerkin 

voru send í Dell borðtölvu með hugbúnaði frá Delsys. Öllum gögnunum, frá rafritinu, endurskinskúlunum 

og kraftplötum var safnað saman í forrit frá Qualisys og síðan færð yfir í Visual3D (https://www.c-
motion.com) og þar var unnið úr þeim. 
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2.3 Framkvæmd 
Vöðvar mældir með vöðvarafriti. Skráð var frá vöðvum í vinstri fótlegg og í kringum vinstri mjöðm eða 

alls 10 vöðvum samtímis: tvíhöfðavöðvi læris (m. biceps femoris), hálfsinungsvöðvi (m. 
semintendinosus), hliðlægur víðfaðmavöðvi (m. vastus lateralis), miðlægur víðfaðmavöðvi (m. vastus 

medialis), beini lærvöðvi (m. rectus femoris), fremri sköflungsvöðvi (m. tibialis anterior), miðlægur 

kálfatvíhöfði (m. gastrocnemius medialis), sólvöðvi (m. soleus), mikli þjóvöðvi (m.gluteus maximus) og 

miðþjóvöðvi (m.gluteus medius). Stuðst var við SENIAM leiðbeiningarnar við staðsetningu 

skráningarskautanna (http://www.seniam.org). Til að tryggja góða leiðni var húð þátttakenda hreinsuð 

með spritti undir skráningarskautunum og sett var á þau leiðnikrem. Skautin voru síðan fest á húð með 

límbandi sem ætlað er vöðvarafritsmælum. Til að tryggja að mælanir væru á sem minnstu flakki voru 

þeir festir enn betur með íþróttateipi og teygjubindum. 

2.4 Endurskinskúlur  
Fyrst voru settar fjörutíu og sex kúlur á hægri og vinstri hlið líkama og kyrrstöðumæling tekin. Þá stóð 

þátttakandinn alveg kyrr á hlaupabrettinu í 10 s á meðan háhraðamyndavélarnar tóku mynd. Þessar 
fjörutíu og sex kúlur voru staðsettar eftir leiðbeiningum ,,C-motion Marker Set Guidlines’’ (Marker Set 

Guidelines, 2015) (sjá fylgiskjal II) og skiptast í líffræðilegar endurskinskúlur (e. anatomical markers) og 

rakningar endurskinskúlur (e. tracking markers). 

Líffræðilegar endurskinskúlur eru settar á fyrir fram skilgreind landamerki á líkamanum: 
Hálshryggjarlið númer sjö (e. cervical vertabra 7, C7), bringubein (e. manubrium of sternum), 

brjótshryggjarlið númer tíu (e. thoracic vertabra 10, T10), axlarhyrnur (e. acromion), mjaðmabeinskamba 

(e. crista iliaca), framhorn á mjaðmagrind (e. anterior superior iliac spine, ASIS), spjaldbein (e. sacrum), 

afturhorn á mjaðmagrind (e. posterior superior iliac spine, PSIS), stærri mjaðmakúlur (e. greater 

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

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

malleolus), tvær endurskinskúlur aftan á hæl (e. calcaneus) það er neðarlega og ofarlega á hæl, á stóru 
tá (e. metatarsal 1) og litlu tá (e. metatarsal 5). Rakningar endurskinskúlur voru skeljar með fjórum 

endurskinskúlum hver og voru settar á læri og kálfa beggja vegna. Kyrrstöðumælingin er gerð til að 

skilgreina líkamshluta í Qualisys Oqus 300 hreyfigreiningarkerfi (Qualisys AB, Gautaborg, Svíþjóð). 

Þannig var síðan beinagrind hvers og eins þátttakenda byggð upp í tölvuforriti sem kallast Visual3D 

(http://www.c-motion.com). 

Eftir kyrrstöðumælinguna voru tólf endurskinskúlur fjarlægðar, en það voru kúlur sem hefðu 

getað truflað hreyfingu hlauparanna í hlaupinu eða dottið af vegna snertinga. Þær voru líffræðilegar 

endurskinskúlur (e. anatomical makers) og voru: mjaðmabeinskambar, mjaðmakúlur, miðlægar- og 

hliðlægar lærleggshnúfur og miðlægar- og hliðlægar dálkshnyðjur. Þá voru þrjátíu og fjórar 

endurskinskúlur eftir á líkamanum og þær kallast rakningar endurskinskúlur (e. tracking markers) og 

þær staðsetja líkamshluta í þrívídd. 
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2.5 Aðferðir 
Mælingar fóru fram í Rannsóknarstofu í hreyfivísindum við Háskóla Íslands í Stapa. Í báðum mælingum 

var notast við Borg áreynslukvarðann (fylgiskjal III). Kvarðinn var notaður til að meta álagið við hlaupið. 
Kvarðinn nær frá 6-20, þar sem 6 samsvarar hvíld en 20 samsvarar mestu mögulegu áreynslu og við 

það að gefast upp. Í fyrstu heimsókn skrifuðu þátttakendur undir upplýst samþykki, svöruðu 

spurningalista með almennum upplýsingum, þjálfunarsögu og upplýsingum varðandi meiðsli (sjá 

fylgiskjal IV). Í þeirri sömu heimsókn var síðan framkvæmt mjólkursýrupróf á hlaupabretti. Þátttakendur 

áttu að hlaupa eins lengi og þeir gátu. Hraðinn hækkaði á sjö mínútna fresti (fylgiskjal I) (Halldóra 

Brynjóndsdóttir, 2007). Þátttakendur hituðu upp í fimm mínútur áður en prófið hófst. Þegar þeir voru 

byrjaðir að hlaupa var púlsinn skráður niður á 3,5 mínútna fresti ásamt því að þeir mátu áreynslu sína á 

Borg kvarðanum. Prófið kláraðist þegar þátttakandi staðsetti sig á 19 eða hærra á kvarðanum og hætti 
að hlaupa. Úr prófinu fékkst mjólkursýruþröskuldur sem síðan var notaður í seinni mælingunni. 

Í seinni mælingu hituðu þátttakendur upp í fimm mínútur á hlaupabrettinu og í lokin á 

upphituninni var brettið sett á þann hraða sem þátttakandinn átti að hlaupa á í mælingunni til að hann 
fengi að venjast hraðanum. Síðan var hann látinn framkvæma hámarksvöðvastyrktarpróf (e. maximal 

voluntary isometric contraction (MVIC)) fyrir þessa 10 vöðva sem rafritsmælarnir voru settir á. Stöðurnar 

sem framkvæma átti prófin í takmörkuðust af endirskinskúlunum sem máttu ekki hreyfast. Hreyfingar 

sem notaðar voru til að mæla hámarksvöðvasamdrátt voru mjaðmafráfærsla (e. hip abduction) í 

standandi stöðu, mjaðmafráfærsla ásamt mjaðmaréttu (e. hip extension) í standandi stöðu hnébeygja 

(e. knee flexion) og hnérétta (e. knee extension) í sitjandi stöðu, ökklabeygja (e. dorsiflexion) og 

ökklarétta (e. plantarflexion) í sitjandi stöðu, annars vegar með beint hné og hins vegar bogið hné. 

Hnébeygjan, hnéréttan, ökklabeygjan og ökklaréttan voru framkvæmdar með ökkla í þrem mismunandi 
stöðum: innskeifur, útskeifur og í hlutlausri stöðu.  

Eftir hámarksvöðvastyrktarprófið var komið að því að hlaupa. Þátttakendur áttu að hlaupa eins 

lengi og þeir gátu eða þegar þeir mátu sig yfir 19 á Borg kvarðanum. Á meðan hlaupinu stóð áttu þeir 

að meta sig á Borg kvaraðnum reglulega og gögnum var safnað á meðan. Eftir hlaupaprófið var síðan 
aftur framkvæmt hámarksvöðvastyrktarpróf, alveg eins og fyrir hlaupið. 

2.6 Úrvinnsla gagna 
Forritin frá Qualisys, Visual3D, Jamovi og Excel voru notuð við úrvinnslu gagnanna. Fyrst var unnið með 
gögnin í Qualisys forritinu þar sem það þurfti að yfirfara að allar kúlurnar væru rétt merktar inn á 

myndskeiðunum. Notast var við þrjú 30 s myndskeið. Fyrsta myndskeiðið var þegar þátttakandinn mat 

sig sem óþreyttan (6-13 á Borg), annað myndskeiðið var þegar hann var miðlungsþreyttur (14-18 á Borg) 

og þriðja og síðasta myndskeiðið var rétt áður en hann hætti að hlaupa og mat sig sem mjög þreyttan, 

eða úrvinda (19-20 á Borg). Síðan voru gögnin færð yfir í Visual3D sem er forrit sem hægt er að vinna í 

með lífaflfræðileg gögn. Þar er hægt að reikna út liðhorn, hreyfiferla og aðrar skilgreindar breytur. 

Jafnframt þurfti að vinna með vöðvarafritsgögnin og þar þurfti að sía frá truflanir frá tækjabúnaði og 

önnur tækjasuð. Fyrst var allt undir 30 Hz síað frá og svo allt yfir 500 Hz. Ferningsmeðaltalsrót (e. root 
mean square (RMS)) umreikningur var notaður á EMG merkið með 50 ms glugga. 
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Til að skilgreina hlaupið og skipta skráningum upp í standfasa og sveiflufasa var notast við 

gögnin frá kraftplötunum. Sveiflufasinn skilgreindist af því þegar fótur fór af undirstöðufleti og þangað til 

fóturinn lenti aftur á undirstöðufleti. Standfasinn skilgreindist sem sá tími þegar fótur var ekki í 

sveiflufasa. Einnig var lengd á aftanlærisvöðvum skilgreind sem mismunur af hnéhorni og mjaðmahorni. 

Jamovi var notað fyrir tölfræðiúrvinnslu þar sem notast var við fjölþátta blandaðar 

dreifigreiningar (e. mixed model ANOVA). Það var notað til að reikna út mun á mismunandi 

þreytuástandi og reynsluflokka fyrir mismunandi breytur ásamt því að skoða hvort marktæk víxlhrif 

fyndust á milli þessara þátta. Öryggismörk voru sett við 95% og marktektarmörkin við 5% (α=0,05). 

Gögnin voru síðan færð inn í Microsoft Excel og unnið með þau þar til að setja upp töflur og súlurit. 

2.7 Siðfræði 
Það er mikilvægt að rannsókn geti ekki skaðað þátttakendur á neinn hátt. Sjálfboðaliðarnir skulu skrifa 

undir upplýst samþykki til að sýna að þeir séu sjálfviljugir að taka þátt. En þó svo að þeir geri það, er 

mikilvægt að þeir viti að þeir geta hætt þátttöku sinni hvenær sem er án nokkurra eftirmála. Allar 

upplýsingar sem fengnar eru frá þátttakendum eru trúnaðarmál og gögn þeirra faglega geymd og virt. 
Gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. Ekki eru veittar greiðslur fyrir þátttöku og sjálfboðaliðar voru 

tryggðir á meðan rannsókninni stóð. 
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3 Niðurstöður 
Í töflu 1 má sjá lýsandi tölfræði með almennum upplýsingum alla þátttakenda, hæð, aldur og þyngd. 

Taflan sýnir meðaltal, staðalfrávik, há- og lággildi fyrir alla þættina. Í töflu 2 má sjá skiptingu eftir 

reynsluflokkum. 

Þegar skreftími var skoðaður fundust marktæk víxlhrif á milli þreytu og hópa (p<0,001). Það er, 
þreytan hefur mismunandi áhrif á hópana (Myndir 2 og 3). Enginn munur er á hægri og vinstri fæti. Á 

mynd 2 sést að skreftíminn eykst hjá óreyndari einstaklingum við þreytu.  

Þegar mjaðmahornið við upphafssnertingu (e.initial contact) í þykktarsniðsfleti (e. sagittal plane) 

var skoðað fundust þrívíð marktæk víxlhrif á milli þreytu, hópa og hliðar. Hópur A (reyndir) beygja hægri 
mjöðmina meira í miðlungsþreyttu ástandi. Síðan minnkar beygjan aftur í þreytta ástandinu og verður 

svipuð og við óþreytta ástandið eins og sjá má á mynd 3. Einnig má sjá að töluverður munur er á hægri 

og vinstri hlið í miðlungsþreytta ástandinu, um 4-6° en verður síðan aftur svipað í þreytta ástandinu (H3) 

(mynd 3). Hjá hópi B (óreyndir) helst mjaðmahornið svipað í gegnum þreytuna (p<0,001), eykst aðeins 

í þreyttu ástandi (mynd 4). Hægri mjöðm beygjst meira en sú vinstri í gegnum allt hlaupið þó aðeins um 

2-3° (mynd 4). 

Þegar hnéhornið við upphafssnertingu var skoðað í þykktarsniðsfleti (e. sagittal plane) fundust 

þrívíð marktæk víxlhrif (p<0,001), á milli þreytu, hópa og fóta. Sjá má á mynd 5 að hópur A (reyndir) 

lendir með hnéð í meiri beygju heldur en hópur B (óreyndir). Liðhorn hnés fyrir hóp B má sjá á mynd 6. 

Munur er á hægri og vinstri fæti hjá báðum hópum (p<0,001) og báðir hópar beygja hægra hnéð meira 

(p<0,001).  

Þegar mismunurinn á hné- og mjaðmahorni (mælikvarði á lengd aftanlærisvöðva) við 

upphafssnertingu var skoðaður í þykktarsniðsfleti (e. sagittal plane) fundust þrívíð marktæk víxlhrif á 

milli þreytu, hópa og fóta (p=0,003). Mynd 7 sýnir að hópur A (reyndir) lenda með minni hornmismun, 

þ.e. stytti aftanlærisvöðva, þegar þeir þreytast á meðan hópur B (óreyndir) lenda með nokkurn veginn 
óbreyttan hornmismun, þ.e. sama lengd á aftanlærisvöðvum (mynd 8).  

Þegar tímasetning á mestu lengd  aftanlærisvöðvana er skoðuð kemur í ljós að hópur A (reyndir) 

er með aftanlærisvöðvann í mestu lengd á svipuðum tíma miðað við upphafssnertingu (e. initial contact) 

í gegnum hlaupið, sem bendir til að aftanlærisvöðvinn sé aftur farinn að styttast við upphafssnertingu í 
svipuðum mæli bæði í þreyttu og óþreyttu ástandi (mynd 9). Mínus tala gefur til kynna að hámarkslengd 

aftanlærisvöðva sé áður en upphafssnerting (e. initial contact) verður. Kom í ljós að hópur B (óreyndir) 

voru að lenda, þ.e. við upphafssertingu, með aftanlærisvöðvann nær hámarkslengingu þegar þeir fóru 

að þreytast heldur en var þegar þeir voru óþreyttir. Þar sem tímasetning hjá hópi B færist nær núlli þýðir 

það aftanlærisvöðvar þeirra séu nálægt mestu lengingu (mynd 10). Einnig má sjá mun á hægri og vinstri 

fót hjá hóp B þar sem aftanlærisvöðvar vinstri fótar eru nær mestu lengingu (mynd 10).  

Af myndum 11 og 12 má sjá dæmi um vöðvarafrit frá einum þátttakanda. Þar sést að virknin í 

hálfsinungs vöðvanum (e. semitendinosus) annars vegar og tvíhöfðavöðva læris (e. biceps femoris) hins 

vegar, eykst í sveiflufasanum. Sveiflufasinn er seinni kúrfan á myndunum og er meira viðeigandi í 

þessari ritgerð heldur en fyrri kúrfan sem er stöðufasinn. Virknin er meiri í þreytta ástandinu (rauðu 

línurnar) heldur en í óþreytta ástandinu (grænu línurnar) hjá þessum tiltekna hlaupara. 
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Hvað varðar mestu vöðvavirkni í tvíhöfðavöðva læris (e. biceps femoris) í stöðufasa fundust 

marktæk víxlhrif á milli þreytu og hóps (p<0,001). Þreytan hefur því ekki sömu áhrif á hópana. Virknin í 

tvíhöfðavöðva læris (e. biceps femoris) eykst við þreytu hjá hópi A (reyndir) (mynd 13) en virknin minnkar 

við þreytu, í tvíhöfðavöðva læris (e. biceps femoris) hjá hópi B (óreyndir) (mynd 14). Hvað varðar mestu 

vöðvavirkni í tvíhöfðavöðva læris í sveiflufasa fundust marktæk víxlhrif á milli þreytu og hóps (p<0,001). 

Mikil aukning í virkni í tvíhöfðavöðva læris (e. biceps femoris) hjá hópi A (p<0,001) eins og sjá má á 

mynd 14. Af mynd 14 má einnig sjá að lítil aukning verður í virkni í tvíhöfðavöðva læris (e. biceps femoris) 
hjá hópi B (p<0,001). Munurinn er marktækur þó aukningin sé lítil. 

Þegar mesta vöðvavirkni hálfsinungsvöðva í stöðufasa var skoðaður kom í ljós marktæk víxlhrif 

á milli þreytu og hóps  (p<0,001). Það er aukning í virkni hjá hópi A en breytingin er ekki marktæk 

(p=0,388) (mynd 15). Hjá hóp B (óreyndir) er marktæk breyting (p<0,001) þar sem virknin minnkar í 
hálfsinungsvöðvanum (e. semitendinosus) eins og sjá má á mynd 15. Hvað varðar mestu vöðvavirkni 

hálfsinungsvöðvans í sveiflufasa komu í ljós marktæk víxlhrif á milli þreytu og hóps (p<0,001). Hjá hópi 

A (reyndir) er marktæk aukning í virkni í hálfsinungsvöðvanum (e. semitendinosus) (p<0,001) eins og 

sést á mynd 16. Hjá hópi B (óreyndir) er marktæk breyting á virkni í hálfsinungsvöðvanum (e. 

semitendinosus) þar sem virknin fer vaxandi (p<0,001) og það má sjá á mynd 16. Af þeirri mynd má því 

sjá að meiri aukning er hjá hópi A (reyndir) en virknin breytist minna hjá hópi B (óreyndir). 
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Tafla 1:  Aldur, hæð og þyngd þátttakanda.  

 

 

Tafla 2:  Skipt eftir reynsluflokkum, sýnir hlaupareynslu í árum, meðaltalshraði þeirra í seinni mælingu  
og tímalengd hlaups í seinni mælingu. Sýnd eru meðaltöl og staðalfrávik innan sviga. 

 

 

  

Mynd 2: Skreftími fyrir báða hópa. Marktækur munur er á milli H1 súlunnar (óþreyttur) annars vegar 
og súlnanna H2 (miðlungs þreyttur) og H3 (úrvinda) hins vegar, ef þær bera mismunandi 
bókstafi innan sama reynsluflokks. Sýnd eru meðaltöl og 95% öryggismörk. 
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Mynd 3: Liðhorn mjaðma í þykktarsniðsfleti hjá hópi A við upphafslendingu. Marktækur munur er á milli 
H1 súlunnar (óþreyttur) annars vegar og súlnanna H2 (miðlungs þreyttur) og H3 (úrvinda) hins 
vegar, ef þær bera mismunandi bókstafi innan sama reynsluflokks. Sýnd eru meðaltöl og 95% 
öryggismörk. 

 

 

Mynd 4: Liðhorn mjaðma í þykktarsniðsfleti hjá hópi B við upphafslendingu. Marktækur munur er á milli 
H1 súlunnar (óþreyttur) annars vegar og súlnanna H2 (miðlungs þreyttur) og H3 (úrvinda) hins 
vegar, ef þær bera mismunandi bókstafi innan sama reynsluflokks. Sýnd eru meðaltöl og 95% 
öryggismörk. 
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Mynd 5: Liðhorn hnés í þykktarniðsfleti hjá hópi A við upphafslendingu. Marktækur munur er á milli H1 
súlunnar (óþreyttur) annars vegar og súlnanna H2 (miðlungs þreyttur) og H3 (úrvinda) hins 
vegar, ef þær bera mismunandi bókstafi innan sama reynsluflokks. Sýnd eru meðaltöl og 95% 
öryggismörk. 

 
 

 

Mynd 6: Liðhorn hnés í þykktarsniðsfleti hjá hópi B við upphafslendingu. Marktækur munur er á milli H1 
súlunnar (óþreyttur) annars vegar og súlnanna H2 (miðlungs þreyttur) og H3 (úrvinda) hins 
vegar, ef þær bera mismunandi bókstafi innan sama reynsluflokks. Sýnd eru meðaltöl og 95% 
öryggismörk. 
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Mynd 7: Mismunur hné- og mjaðmahorns í þykktarsniðsfleti hjá hópi A við upphafslendingu. Notað til 
að meta lengd aftanlærisvöðvana. Marktækur munur er á milli H1 súlunnar (óþreyttur) annars 
vegar og súlnanna H2 (miðlungs þreyttur) og H3 (úrvinda) hins vegar, ef þær bera mismunandi 
bókstafi innan sama reynsluflokks. Sýnd eru meðaltöl og 95% öryggismörk. 

 
 

 

Mynd 8: Mismunur hné- og mjaðmahorns í þykktarsniðsfleti hjá hópi B við upphafslendingu. Notað til 
að meta lengd aftanlærisvöðvana. Marktækur munur er á milli H1 súlunnar (óþreyttur) annars 
vegar og súlnanna H2 (miðlungs þreyttur) og H3 (úrvinda) hins vegar, ef þær bera mismunandi 
bókstafi innan sama reynsluflokks. Sýnd eru meðaltöl og 95% öryggismörk. 
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Mynd 9: Tímasetning fyrir hámarkslengingu aftanlærisvöðva fyrir upphafslendingu hjá hópi A. 
Marktækur munur er á milli H1 súlunnar (óþreyttur) annars vegar og súlnanna H2 (miðlungs 
þreyttur) og H3 (úrvinda) hins vegar, ef þær bera mismunandi bókstafi innan sama 
reynsluflokks. Sýnd eru meðaltöl og 95% öryggismörk. 

 

 

Mynd 10: Tímasetning fyrir hámarkslengingu aftanlærisvöðva fyrir upphafslendingu hjá hópi B. 
Marktækur munur er á milli H1 súlunnar (óþreyttur) annars vegar og súlnanna H2 (miðlungs 
þreyttur) og H3 (úrvinda) hins vegar, ef þær bera mismunandi bókstafi innan sama 
reynsluflokks. Sýnd eru meðaltöl og 95% öryggismörk. 
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Mynd 11: Vöðvavirkni hálfsinungsvöðva (e. semitendinosus) úr visual3D. Grænu láréttu ferlarnir tákna 

óþreytt ástand en rauðu láréttu ferlarnir tákna þreytt ástand. Grænu lóðréttu línurnar tákna 
lengd stöðufasa í óþreyttu ástandi en rauðu línurnar tákna lengd stöðufasa í þreyttu 
ástand. Fyrri kúrfan táknar stöðufasa en seinni kúrfan táknar sveiflufasa. 
 

 

Mynd 12: Vöðvavirkni tvíhöfðavöðva læris (e. biceps femoris) úr visual3D. Grænu láréttu ferlarnir tákna 
óþreytt ástand en rauðu láréttu ferlarnir tákna þreytt ástand. Grænu lóðréttu línurnar tákna 
lengd stöðufasa í óþreyttu ástandi en rauðu línurnar tákna lengd stöðufasa í þreyttu 
ástand. Fyrri kúrfan táknar stöðufasa en seinni kúrfan táknar sveiflufasa. 
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Mynd 13: Mesta vöðvavirkni (prósenta af hámarksvöðva samdrætti) vinstri tvíhöfðavöðva læris (e. 
biceps femoris) í stöðufasa. Marktækur munur er á milli H1 súlunnar (óþreyttur) annars vegar 
og súlnanna H2 (miðlungs þreyttur) og H3 (úrvinda) hins vegar, ef þær bera mismunandi 
bókstafi innan sama reynsluflokks. Sýnd eru meðaltöl og 95% öryggismörk. 

 

 

Mynd 14: Mesta vöðvavirkni (prósenta af hámarksvöðva samdrætti) vinstri tvíhöfðavöðva læris (e. 
biceps femoris) í sveiflufasa. Marktækur munur er á milli H1 súlunnar (óþreyttur) annars vegar 
og súlnanna H2 (miðlungs þreyttur) og H3 (úrvinda) hins vegar, ef þær bera mismunandi 
bókstafi innan sama reynsluflokks. Sýnd eru meðaltöl og 95% öryggismörk. 
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Mynd 15: Mesta vöðvavirkni (prósenta af hámarksvöðva samdrætti) vinstri hálfsinungsvöða (e. 
semitendanosus) í stöðufasa. Marktækur munur er á milli H1 súlunnar (óþreyttur) annars vegar 
og súlnanna H2 (miðlungs þreyttur) og H3 (úrvinda) hins vegar, ef þær bera mismunandi 
bókstafi innan sama reynsluflokks. Sýnd eru meðaltöl og 95% öryggismörk. 

 
 

 

 

Mynd 16: Mesta vöðvavirkni (prósenta af hámarksvöðva samdrætti) vinstri hálfsinungsvöða (e. 
semitendanosus) í sveiflufasa. Marktækur munur er á milli H1 súlunnar (óþreyttur) annars 
vegar og súlnanna H2 (miðlungs þreyttur) og H3 (úrvinda) hins vegar, ef þær bera mismunandi 
bókstafi innan sama reynsluflokks. Sýnd eru meðaltöl og 95% öryggismörk. 
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4 Umræða 

4.1 Helstu niðurstöður 
Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru þær að munur er á líkamsbeitingu eða hlaupatækni á milli 

hópanna. Þreytan hefur áhrif á báða hópa hvað varðar skreflengd en hún eykst meira hjá hópi B 

(óreyndir) en hópi A (reyndir). Hvað varðar niðurstöður fyrir hné horn þá er það helsta að þeir reyndu 
eru að lenda með hné í meiri beygju en þeir óreyndu. Ef horft er á mjaðmahornið þá sést að eykst einnig 

aðeins hjá þeim óreyndu. Hjá þeim reyndu breytist mjaðmabeygjan aðeins í miðlungsþreyttu ástandi en 

verður svo aftur svipuð í þreytta ástandinu. Helstu niðurstöður hvað varðar aftanlærisvöðvana er sú að 

þeir óreyndu eru að lenda með aftanlærisvöðva nálægt fullri lengd við upphafssnertingu. Hjá þeim 

reyndu er vöðvinn aftur farinn að styttast aðeins við upphafssnertingu. Almennt um vöðvavirknina í 

aftanlærisvöðvunum gildir það að virknin minnkar almennt við þreytu hjá hópi B (óreyndir) en eykst hjá 

hópi A (reyndir).  

 

4.2 Áhrif þreytu á hné- og mjaðmahorn 
Áhugavert er að sjá að þeir reyndu lenda með hnéð í meiri beygju en þeir óreyndu. Það gerir þeim kleift 

að dempa höggið við lendingu meira en þeir óreyndu (Abt, Sell, Chu o.fl, 2011). Álagið verður þar af 

leiðandi minna. Þeir óreyndu auka aðeins beygjuna frá óþreyttu ástandi þegar þeir þreytast en ekki 

mikið. Það er því meiri álag á hnén þeirra (Abt, Sell, Chu o.fl, 2011). Þeir óreyndu eru að beygja hægra 

hnéð um 2-4° meira en það vinstra á öllum stigum hlaupsins. Þeir reyndu eru einnig að beygja hægra 

hné um 1-3° meira en það vinstra en það verður síðan svipað í þreyttu ástandi. Beygjan eykst fyrst meira 
á hægri fæti og síðan á þeim vinstri. Keppnishlauparar sýna meiri beygju í hnjám í fráspyrnufasa (e. toe-

off) sem leiðir til minnkaðrar orkunotkunar og þar með betri hlaupastíls (Anderson, 1996). Einnig sýna 

þeir betri samhæfingu í öllum liðum neðri útlima sem einnig leiðir til hagstæðari hlaupastíls. 

Hvað varðar mjaðmahornið þá sýna þeir óreyndu litla breytingu á mjaðmabeygju í gegnum 
hlaupið. Um 35-38° beygju. Þeir beygja vinstri mjöðm um 3° minna en þá hægri. Þeir reyndu beygja 

hægri og vinstri mjöðm svipað í gegnum hlaupið með þeirri undantekningu þó að þegar þeir verða 

miðlungs þreyttir (H2) þá beygja þeir hægri mjöðm um 4-5°meira en þá vinstri. Samkvæmt rannsókn á 

áströlskum fótboltamönnum virðist vera að fyrir hverja minnkaða gráðu í mjöðmum aukast líkur á 

aftanlærismeiðslum um 15% (Gabbe, Bennell og Finch, 2006). Skemmtiskokkarar sýna hins vegar 

stundum aukinn framhalla í mjaðmagrind (e. anterior pelvic tilt) sem færir þyngdarpunkt (e. center of 

mass) framar í líkamann sem getur leitt til þess að vöðvar í mjóbaki virkjast frekar til að halda við þessa 
auknu beygju í mjöðm. Aukinn framhalli í mjaðmagrind getur einnig valdið því að virkni þjóvöðvans (e. 

gluteus maximus), aftanlærisvöðvar og kviðvöðvar (e. abdominals) minnkar og taki minni þátt í 

hreyfingunum. Einnig gæti það leitt til styttingar beygjuvöðva í mjöðmum, sér í lagi lundarvöðvanum (e. 

psoas) sem leiðir til þess að hann stífnar upp (Clermont o.fl., 2017).  
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4.3 Áhrif þreytu á lengingu aftanlærisvöðva 
Til þess að fá gróft mat á lengd aftanlærisvöðvanna var hnéhornið dregið frá mjaðmahorninu. Óreyndi 

hópurinn var ennþá með aftanlærisvöðva nálægt hámarkslengingu við upphafssnertingu (e. initial 
contact) þegar þeir voru orðnir þreyttir. Þar sem tíminn frá hámarkslengd og þangað til fótur lenti hafði 

styttst hjá þeim en ekki þeim reyndu. Það gæti hugsanlega tengst því að það var minni virkni í 

aftanlærisvöðvanum á þeim tíma og því að þeir höfðu lengt skref sín meira en reynslu meiri hlaupararnir. 

Þessar niðurstöður eru í takt við aðrar rannsóknir gerðar um svipað efni (Liu, Sun, Zhu og Yu, 2017). 

Það má því leiða af því líkum að þeir gætu verið í meiri hættu á aftanlæristognunum því þær gerast fyrst 

og fremst þegar vöðvinn er í mestu lengingu, í lok sveiflufasans (Heiderscheit, Hoerth og Chumanov, 

2005). Rannsóknir hafa sýnt fram á að lengingin verði mest í langa höfuð vöðvans (e. long head of 

biceps femoris). Vöðvaþræðir í þessum hluta vöðvans lengjast hvað mest og er líklegastur allra 
aftanlærisvöðvanna til þess að verða fyrir tognun (Huygaerts, Cos, Cohen o.fl., 2020). 

Það sést hins vegar hjá þeim reyndu að aftanlærisvöðvarnir eru aðeins farnir að styttast aftur 

meira þegar hællinn kemur við jörðina og þar með eru þá væntanlega minni líkur á tognunum. Á sama 
tíma sást aukin virkni í aftanlærisvöðvanum sem gæti skýrt þennan mun. Það má því leiða að því líkur 

að hópur A sé með betri hlaupatækni og rannsóknir sýna að hagkvæmast er að stíga með fótinn niður í 

jörð í línu við sköflung í lok sveiflufasans (Leiberman, Warrener og Wang, 2015). Að lokum má velta því 

fyrir sér hvort liðleiki eða styrkleiki í aftanlærisvöðvum hafi meira að segja hvað varðar líkur á meiðslum 

aftan í læri. Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi styrks hlutfalls á milli aftanlærisvöva og 

fjórhöðfavöðva læris (H:Q ratio) (Opar, Williams og Shield, 2012) þar sem lítið hlutfall gefur til kynna 

lélega hæfni aftanlærisvöðva til að virka sem bremsur í lok sveiflufasans. Jafnt H:Q hlutfall stuðlar þannig 

að betri hlaupahagkvæmi. Sama rannsókn gat ekki sýnt fram á að aukinn liðleiki í aftanlærisvöðvum 
væru verndandi þáttur gagnvart meiðslum en aðrar rannsóknir vilja meina að aukinn liðleiki í neðri 

útlimum minnki líkur á álagsmeiðslum (Witvrouw, Mahieu, Danneels og McNair, 2004).  

 

4.4 Áhrif þreytu á vöðvavirkni aftanlærisvöðva 
Vöðvavirkni í aftanlærisvöðvum virðist aukast hjá hópi A (reyndir) við þreytu en eykst mun minna hjá 

hópi B (óreyndir). Hópur A nær að virkja betur aftanlærisvöðvana þegar þeir þreytast. Það getur verið 

vegna þess að þeir séu með meiri styrk í aftanlærisvöðvunum heldur en hópur B. Það gæti líka verið að 
þeir búi yfir betri hlaupatækni vegna auknar reynslu þeirra. Annað sem gæti útskýrt það er að þeir gætu 

verið með betra vöðvasamræmi, þ.e. gott hlutfall á milli styrks aftanlærisvöðva og fjórhöfða læris (e. 

hamstrings to quadriceps ratio, H:Q ratio) eins og kom fram hér að ofan (Opar, Williams og Shield, 

2012). Skýringin á því að hópur B virðist missa virkni sína í aftanlærisvöðvum gæti verið sú að þeir séu 

ómeðvitað að hlífa þessum vöðvahópi og dreifa álagi á aðra vöðva, liðamót eða liðbönd sem gæti verið 

undanfari álagsmeiðsla. Minnkuð virkni endurspeglar minnkun á boðum frá miðtaugakerfinu og gæti því 

líka verið merki um miðlæga þreytu. Eins og sjá má á myndum 11 og 12 er virknin mest í sveiflufasanum. 

Þar eru einmitt taldar mestu líkurnar á meiðslum í aftanlærisvöðvum (Heiderscheit, Hoerth og 
Chumanov, 2005). Ef vöðvinn er lítið virkjaður á þessum tímapunkti og ekki í stakk búinn til að taka við 
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skyndilegu álagi má leiða að því líkur að hann sé í aukinni áhættu fyrir meiðslum (Heiderscheit, Hoerth 

og Chumanov, 2005). 

4.5 Kostir rannsóknarinnar og gildi niðurstaðna fyrir sjúkraþjálfara  
Gögnum var safnað frá 10 vöðvahópum, hreyfifræðilegum og kraftvægis gögnum fyrir búk og neðri útlimi 

sem nú eru til í gagnagrunni og hægt að nota aftur seinna, í aðrar rannsóknir. Rannsóknin gefur innsýn 

í vöðvavirkni og líkamsbeitingu hvað varðar aftanlærisvöðva, hné og mjöðm. Niðurstöður sýna að að 

óreynir hlauparar lenda með hnéð í minni beygju en þeir reyndu. Ásamt því að hornin á hné og mjöðm 

benda til þess að aftanlærisvöðvarnir séu ennþá í nálægt mestu lengingu við lendingu, sérstaklega hjá 

óreyndum hlaupurum þegar þeir fara að þreytast. Þessar niðurstöður geta sjúkraþjálfarar og þjálfarar 

notað til að leiðbeina sínum skjólstæðingum. Til dæmis væri hægt að hjálpa einstaklingum með 

hlaupatækni sína og fá þá til að minnka óþarfa álag á vöðva og liði með betri hlaupatækni. Hægt væri 
að bæta tæknina þannig að einstaklingur lendir með hnéð í meiri beygju og dempar þannig höggið við 

lendingu. Jafnframt þá er aftanlærisvöðvinn farinn að styttast meira og er þá hugsanlega minna útsettur 

fyrir tognunum aftan í læri. 

Fræðsla er stór hluti af meðferð sjúkraþjálfara. Mikilvægt er að fræða um þreytu og endurheimt 

því það spilar stórt hlutverk í forvörnum meiðsla. Sjúkraþjálfarar og aðrir þjálfarar geta notað þessar 

upplýsingar til að fræða skjólstæðinga sína um endurheimt. Æfingaáætlunin ætti að vera skipulögð 

þannig að eftir löng og erfið hlaup koma hvíldartímabil þar sem einstaklingurinn hleypur mun minna og 

verður þannig undir minna álagi. Ef einstaklingur fær ekki nægan tíma til að jafna sig eftir líkamlegt erfiði 

getur þreytan safnast upp og þannig aukið líkur á meiðslum. Þess vegna er mikilvægt að gæta að því 

að æfingarálag minnki á réttum tímum. Ef álagseinkenni fara að gera vart við sig er mikilvægt að grípa 

sem fyrst inn í koma í veg fyrir að þau þróist út í þrálátari meiðsli. Æskilegt væri að huga að þessum 
einkennum alveg þangað til þau hverfa. Þá ætti að byrja aftur æfingaferlið og fara rólega af stað. Ef 

ekkert er að gert er hætta á að einstaklingar þrói með sér álagsmeiðsli sem erfiðara getur verið að 

uppræta. 

4.6 Takmarkanir rannsóknarinnar 
Rannsóknir eru aldrei án takmarkana og þessi rannsókn alls ekki undantekning hvað það varðar. Miklar 

takmarkanir tengjast vöðvarafritsmælingunum, fyrst má nefna að vöðvarafritið var einungis tekið af 

annarri hliðinni, þá vinstri. Jafnframt voru nokkrir vöðvarafritsmælarnir sem duttu af í miðju hlaupi. Einnig 

má nefna hámarksstyrktarprófið sem einstaklingarnir þeyttu. Þeir tóku sama prófið fyrir og eftir hlaup og 

þannig er ekki hægt að útiloka að lærdóms áhrif gætu hafa verið til staðar í seinni skiptið. Eins með 

framkvæmd hámarksvöðvaprófsins, hreyfingarnar takmörkuðust af því hvar endurskins kúlurnar voru 

staðsettar en ekki var hægt að gera það á annan hátt. 

Einnig geta persónulegir þættir verið takmarkandi. Það spilar inn í hvernig æfingaálag 

einstaklinganna var dagana fyrir mælinga, hvernig þeir sváfu, andlegt ástand, hvernig þeir voru nærðir 

og þess háttar. Þeir voru beðnir um að reyna hafa dagana svipaða fyrir fyrstu mælingu og fyrir þá seinni 

en auðvitað geta verið breytingar þar á. Einnig má nefna að Borg kvarðinn er huglægur áreynslukvarði 
og hver og einn verður að meta sig og það getur verið mismunandi milli einstaklinga. Kvarðinn býður því 
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upp á ákveðna skekkju. Hvað varðar tölfræðiúrvinnslu má nefna að einn einstaklingur var fjarlægður úr 

gögnunum vegna meiðsla en það hefði skapað meiri takmörkun og skekkju ef hann hefði verið hafður 

með í gögnum. Einnig má nefna að tölfræðin græðir alltaf á fleiri þátttakendum og þannig má betur 

alhæfa um þýðið, svo því fleiri þátttakendur því betra. 

Þátttakendur voru sjálfboðaliðar, þ.e. ekki slembivaldir. Það býður upp á úrtakskekkju sem 

takmarkar hvað er hægt að yfirfæra yfir á stærra þýði. Að lokum má koma inn á það að rannsóknin átti 

sér stað í miðjum COVID-19 faraldri og það setti strik í reikninginn hvað varðar þátttakendur, tíma og 

framkvæmd. Til að mynda greindist einn sjálfboðaliði með Covid daginn fyrir mælingu og datt því þar 

með út úr rannsókninni.  

4.7 Hugmyndir að frekari rannsóknum 
Safnað var vöðvavirknis gögnum fyrir áðurtalda vöðva sem hægt væri að nota og skoða frekar. 

Áhugavert væri að sjá hvort það sé munur á vöðvavirkni aftanlærisvöðva með tilliti til styrks 

þátttakandanna. Hvort munur væri á vöðvavirkni þeirra með meiri styrk í aftanlærisvöðvum og þeirra 

með minni styrk. Þá væri áhugavert að skoða hvort þeir styrksmeiri séu betur í stakk búnir fyrir hlaup og 
séu í minni hættu á meiðslum aftan í læri. Einnig væri hægt fækka vöðvahópum sem skoðaðir eru og 

skoða bara einn vöðvahóp en á báðum hliðum líkamans. Áhugavert væri að sjá hvort væri einhver 

munur á milli hliða hvað varðar vöðvavirknina. Einnig má nefna að hægt væri að skoða hvort sömu 

niðurstöður fást hjá kvenkynshlaupurum þ.e. hvort þær reynsluminni séu að lenda með 

aftanlærisvöðvana nálægt hámarkslengingu, eins og sést úr niðurstöðum þessarar rannsóknar.  

4.8 Ályktanir  
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þreyta hefur áhrif á liðhorn hnés og mjaðma og vöðvavirkni 

aftanlærisvöðva. Einnig sýna niðurstöður því minni reynslu sem hlauparar hafa því meiri breytingu gera 

þeir á hlaupastíl sínum og eru þar með í meiri hættu á álagsmeiðslum eða bráðum meiðslum eins og 

tognunum aftan í læri. Sjá má af niðurstöðunum að óreyndir hlauparar eru líklegri til að lenda með 

aftanlærisvöðva nær hámarkslengingu við upphafssnertingu á undirstöðufleti. Einnig má sjá að þeir 
óreyndu lenda með hné í minni beygju en þeir reyndu. Þessa þætti má vinna með til að auka 

hlaupahagkvæmi þessa einstaklinga og reyna þannig að minnka líkur á meiðslum. Fræðslan er mjög 

mikilvæg og sjúkraþjálfarar geta notað þessar upplýsingar í forvarnarskyni. Því er mikilvægt að 

sjúkraþjálfarar séu meðvitaðir um þau álagsmeiðsli sem geta verið að angra þennan hóp einstaklinga. 

  



  

25 

Heimildir 

Abt, J. P., Sell, T. C., Chu, Y., Lovalekar, M., Burdett, R. G. og Lephart, S. M. (2011). Running kinematics 

and shock absorption do not change after brief exhaustive running. The Journal of Strength & 

Conditioning Research, 25(6), 1479-1485. 

Anderson, T. (1996). Biomechanics and running economy. Sports Medicine, 22(2), 76-89. 

Allen, D. G., Lamb, G. D. og Westerblad, H. (2008). Skeletal muscle fatigue: cellular mechanisms. 

Physiological Reviews, 88(1), 287-332. 

Árnason, A., Sigurðsson, S. B., Guðmundsson, A., Holme, I., Engebretsen, L. og Bahr, R. 

(2004). Risk factors for injuries in football. The American Journal of Sports Medicine, 32, 

5-16. 

Babault, N., Desbrosses, K., Fabre, M. S., Michaut, A. og Pousson, M. (2006). Neuromuscular fatigue 

development during maximal concentric and isometric knee extensions. Journal of Applied 

Physiology, 100(3), 780-785. 

Bahr, R. (2009). No injuries, but plenty of pain? On the methodology for recording overuse 

symptoms in sports. British Journal of Sports Medicine, 43(13), 966-972. 

Barrett, R., Noordegraaf, M. V. og Morrison, S. (2008). Gender differences in the variability of 

lower extremity kinematics during treadmill locomotion. Journal of Motor Behavior, 40(1), 

62-70. 

Billat, V.L., Flechet, B., Petit, B., Mauriaux, G. og Koralsztein, J. P. (1999). Interval training at 

VO2max: effects on aerobic performance and overtraining markers. Medicine & Science in Sports 

& Exercise, 31(1), 156-163. 

Blankenbaker, D. G. og Tuite, M. J. (2010). Temporal changes of muscle injury. In Seminars in 

musculoskeletal radiology 14(02), 176-193). Thieme Medical Publishers. 

Borg, G. A. V. (1982). Psychophysical Bases of Perceived Exertion. Medicine and Science in 

  Sports and Exercise, 14(5), 377-381.  

Brooks, J. H., Fuller, C. W., Kemp, S. P. og Reddin, D. B. (2006). Incidence, risk, and prevention of 

hamstring muscle injuries in professional rugby union. The American Journal of Sports Medicine, 

34(8), 1297-1306. 

Brynjólfsdóttir, H. (2007). The Reliability and Validity of Two New Tests to Evaluate the 

  Anaerobic Threshold. (MSc), University of Iceland,  



  

26 

Caraffa, A., Cerulli, G., Projetti, M., Aisa, G. og Rizzo, A. (1996). Prevention of anterior cruciate 

ligament injuries in soccer. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 4(1),19-21. 

Chowdhury, R. H., Reaz, M. B., Ali, M. A. B. M., Bakar, A. A., Chellappan, K. og Chang, T. G. (2013). 

Surface electromyography signal processing and classification techniques. Sensors, 13(9), 

12431-12466. 

Clermont, C. A., Osis, S. T., Phinyomark, A. og Ferber, R. (2017). Kinematic gait patterns in 

  competitive and recreational runners. Journal of Applied Biomechanics, 33(4), 268-276. 

Cowley, J. C. og Gates, D. H. (2017). Proximal and distal muscle fatigue differentially affect  

movement coordination. 12(2). 

Coyle, E. F. (1999). Physiological determinants of endurance exercise performance. Journal of 

Science and Medicine in Sport, 2(3), 181-189. 

Croisier, J. L. (2004). Factors associated with recurrent hamstring injuries. Sports Medicine, 

34(10), 681-695. 

C-motion (2015). Maker Set Guidelines. Sótt af: 

http://cmotion.com/v3dwiki/index.php?title=Maker_Set_Guidelines 

Daoud, A. I., Geissler, G. J., Wang, F., Saretsky, J., Daoud, Y. A. og Lieberman, D. E. (2012). Foot 

strike and injury rates in endurance runners: a retrospective study. Medicine & Science in Sports 

& Exercise, 44(7), 1325-1334. 

Dugan, S. A. og Bhat, K. P. (2005). Biomechanics and analysis of running gait. Physical  

Medicine and Rehabilitation Clinics, 16(3), 603-621. 

Ekstrand, J., Hägglund, M. og Waldén, M. (2011). Injury incidence and injury patterns in 

professional football: the UEFA injury study. British Journal of Sports Medicine, 45(7), 

553-558. 

Enoka, R. M. og Duchateau, J. (2008). Muscle fatigue: what, why and how it influences muscle 

function. The Journal of Physiology, 586(1), 11-23.  

Farina, D. og Negro, F. (2012). Accessing the neural drive to muscle and translation to neurore 

habilitation technologies. Reviews in Biomedical Engineering, 5, 3-14. 

Foster, C. og Lucia, A. (2007). Running economy. Sports Medicine, 37(4-5), 316-319. 

Fredericson, M. og Misra, A. K. (2007). Epidemiology and aetiology of marathon running 

injuries. Sports Medicine, 37(4-5), 437-439. 



  

27 

Gabbe, B. J., Bennell, K. L., Finch, C. F., Wajswelner, H. og Orchard, J. W. (2006). Predictors of 

hamstring injury at the elite level of Australian football. Scandinavian Journal of Medicine & 

Science in Sports, 16(1), 7-13. 

Gastin, P. B. (2001). Energy system interaction and relative contribution during maximal 

 exercise. Sports Medicine, 31(10), 725-741.  

Ghosh, A. K. (2004). Anaerobic threshold: Its concept and role in endurance sport. The 

 Malaysian Journal of Medical Sciences, 11(1), 24.  

Gilmore, K. L. og Meyers, J.E. (1983). Using surface electromyography in physiotherapy 

 research. Australian Journal of Physiotherapy, 29(1), 3-9. 

Hamill, J., Palmer, C. og Van Emmerik, R. E. (2012). Coordinative variability and overuse injury. 

Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation, Therapy & Technology, 4(1), 45. 

Hawkins, R. D. og Fuller, C. W. (1999). A prospective epidemiological study of injuries in four 

 English professional football clubs. British Journal of Sports Medicine, 33(3), 196-203. 

Heiderscheit, B. C., Hoerth, D. M., Chumanov, E. S., Swanson, S. C., Thelen, B. J. og Thelen, D. G. 

(2005). Identifying the time of occurrence of a hamstring strain injury during treadmill running: a 

case study. Clinical Biomechanics, 20(10), 1072-1078. 

Heiderscheit, B. C., Sherry, M. A., Silder, A., Chumanov, E. S. og Thelen, D. G. (2010). 

Hamstring strain injuries: recommendations for diagnosis, rehabilitation, and injury 

prevention. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 40(2), 67-81. 

Hennessey, L. og Watson, A. W. (1993). Flexibility and posture assessment in relation to 

hamstring injury. British Journal of Sports Medicine, 27(4), 243-246. 

Huygaerts, S., Cos, F., Cohen, D. D., Calleja-González, J., Pruna, R., Alcaraz, P. E. og Blazevich, A.J. 

(2020). Does Muscle–Tendon Unit Structure Predispose to Hamstring Strain Injury During 

Running? A Critical Review. Sports Medicine, 1-10. 

Jason, L. A., Evans, M., Brown, M. og Porter, N. (2010). What is fatigue? Pathological and 

  nonpathological fatigue. PM&R, 2(5), 327-331. 

Johnston, R. D., Gabbett, T. J. og Jenkins, D. G. (2013). Influence of an intensified competition on 

fatigue and match performance in junior rugby league players. Journal of Science and Medicine in 

Sport, 16(5), 460-465. 

Jones, C. M., Griffiths, P. C. og Mellalieu, S. D. (2017). Training load and fatigue marker 

associations with injury and illness: a systematic review of longitudinal studies. Sports  



  

28 

Medicine, 47(5), 943-974. 

Keenan, K. G., Farina, D., Merletti, R. og Enoka, R. M. (2006). Influence of motor unit properties on 

the size of the simulated evoked surface EMG potential. Experimental brain research, 169(1), 37-

49. 

Koulouris, G., Connell, D. A., Brukner, P. og Schneider-Kolsky, M. (2007). Magnetic resonance 

imaging parameters for assessing risk of recurrent hamstring injuries in elite athletes. The 

American Journal of Sports Medicine, 35(9), 1500-1506. 

Lessi, G. C., dos Santos, A. F., Batista, L. F., de Oliveira, G. C. og Serrao, F. V. (2017). Effects of 

fatigue on lower limb, pelvis and trunk kinematics and muscle activation: Gender differences. 

Journal of Electromyography and Kinesiology, 32, 9-14. 

Lieberman, D. E., Warrener, A. G., Wang, J. og Castillo, E. R. (2015). Effects of stride frequency and 

foot position at landing on braking force, hip torque, impact peak force and the metabolic cost of 

running in humans. Journal of Experimental Biology, 218(21), 3406-3414. 

Liu, Y., Sun, Y., Zhu, W. og Yu, J. (2017). The late swing and early stance of sprinting are most 

hazardous for hamstring injuries. Journal of sport and health science, 6(2), 133. 

Londeree, B. R. (1997). Effect of training on lactate/ventilatory thresholds: a meta-analysis. 

Lýðheilsustöð (2008). Ráðleggingar um hreyfingu [bæklingur]. Reykjavík. Höfundar: Gígja 

Gunnarsdóttir (ritstjóri), Anna Björg Aradóttir, Erlingur Jóhannsson, KJan Triebel, Svandís J. 

Sigurðardóttir og Þórarinn Sveinsson. Sótt af: 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item11179/NM30399_hreyfiradleggingar_baeklingr_l

ores_net.pdf 

Mair, S. D., Seaber, A. V., Glisson, R. R. og Garrett JR, W. E. (1996). The role of fatigue in  

susceptibility to acute muscle strain injury. The American Journal of Sports Medicine,  

24(2), 137-143. 

Malisoux, L., Ramesh, J., Mann, R., Seil, R., Urhausen, A. og Theisen, D. (2015). Can parallel use of 

different running shoes decrease running-related injury risk? Scandinavian Journal of Medicine & 

Science in Sports, 25(1), 110-115. 

Mills, K. R. (2005). The basics of electromyography. Journal of Neurology, Neurosurgery & 

Psychiatry, 76(2), 32-35. 

Mo, S. og Chow, D. H. K. (2018). Differences in lower-limb coordination and coordination  

variability between novice and experienced runners during a prolonged treadmill run at  



  

29 

anaerobic threshold speed. Journal of Sports Sciences, 1-8.  

Munson, S. A. og Consolvo, S. (2012). Exploring goal-setting, rewards, self-monitoring, and  

sharing to motivate physical activity. In 2012 6th International Conference on Pervasive  

Computing Technologies for Healthcare (pervasivehealth) and Workshops, 25-32. 

Nielsen, R. O., Rønnow, L., Rasmussen, S. og Lind, M. (2014). A prospective study on time to 

recovery in 254 injured novice runners. PloS One, 9(6). 

Novacheck, T. F. (1998). The biomechanics of running. Gait & posture, 7(1), 77-95. 

Opar, D. A., Williams, M. D., & Shield, A. J. (2012). Hamstring strain injuries. Sports medicine, 42(3),  

209-226. 

Orchard, J., Walt, S., McIntosh, A. og Garlick, D. (2002). Muscle activity during the drop punt  

kick. Science and football IV, 32-43. 

Orchard, J. og Seward, H. (2010). Injury report 2009: Australian football league. Sport Health, 28(2), 

10. 

Pajoutan, M., Sangachin, M. G. og Cavuoto, L. A. (2017). Central and peripheral fatigue  

development in the shoulder muscle with obesity during an isometric endurance task.  

BMC Musculoskeletal Disorders, 18(1), 314. 

Patel, H., Alkhawam, H., Madanieh, R., Shah, N., Kosmas, C. E. og Vittorio, T. J. (2017).  

Aerobic vs anaerobic exercise training effects on the cardiovascular system. World  

Journal of Cardiology, 9(2), 134. 

Rahnama, N., Lees, A. og Reilly, T. (2006). Electromyography of selected lower-limb muscles fatigued 

by exercise at the intensity of soccer match-play. Journal of Electromyography and 

Kinesiology,16(3), 257-263. 

Reaz, M. B. I., Hussain, M. S. og Mohd-Yasin, F. (2006). Techniques of EMG signal analysis:  

detection, processing, classification and applications. Biological Procedures Online, 8(1),  

11-35. 

Reiner, M., Niermann, C., Jekauc, D. og Woll, A. (2013). Long-term health benefits of physical 

activity–asystematic review of longitudinal studies. BMC Public Health, 13(1), 813. 

Rogatzki, M. J., Ferguson, B. S., Goodwin, M. L. og Gladden, L. B. (2015). Lactate is always the end 

product of glycolysis. Frontiers in Neuroscience, 9, 22. 

Saunders, P. U., Pyne, D. B., Telford, R. D. og Hawley, J. A. (2004). Factors affecting running conomy 

in trained distance runners. Sports medicine, 34(7), 465-485. 



  

30 

Schnohr, P., Kristensen, T. S., Prescott, E. og Scharling, H. (2005). Stress and life dissatisfaction are 

inversely associated with jogging and other types of physical activity in leisure time—The 

Copenhagen City Heart Study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 15(2), 107-

112. 

Sherry, M. A. og Best, T. M. (2004). A comparison of 2 rehabilitation programs in the treatment of 

acute hamstring strains. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 34(3),  

116-125. 

Smith, H. C., Vacek, P., Johnson, R. J., Slauterbeck, J. R., Hashemi, J., Shultz, S. og 

Beynnon, B. D. (2012). Risk factors for anterior cruciate ligament injury: a review of the 

literature-part 2: hormonal, genetic, cognitive function, previous injury, and extrinsic risk 

factors. Sports Health, 4(2), 155–161. 

Sugimoto, D., Kelly, B. D., Mandel, D. L., d’Hemecourt, D. A., Carpenito, S. C., d’Hemecourt, C. A. og 

d’Hemecourt, P. A. (2019). Running Propensities of Athletes with Hamstring Injuries. Sports, 7(9), 

210. 

Takayama, F., Aoyagi, A., Shimazu, W. og Nabekura, Y. (2017). Effects of marathon running on 

aerobic fitness and performance in recreational runners one week after a race. Journal of Sports 

Medicine, 2017. 

Taunton, J. E., Ryan, M. B., Clement, D. B., McKenzie, D. C., Lloyd-Smith, D. R og Zumbo, B. D. 

(2002). A retrospective case-control analysis of 2002 running injuries. British Journal of Sport 

Medicine, 36(2), 95-101. 

Taylor, J. L., Todd, G. og Gandevia, S. C. (2006). Evidence for a supraspinal contribution to  

human muscle fatigue. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 33(4),  

400-405.  

Telford, R. D., Kovacic, J. C., Skinner, S. L., Hobbs, J. B., Hahn, A. G. og Cunningham, R. B.  

(1994). Resting whole blood viscosity of elite rowers is related to performance. European  

Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 68(6), 470-476. 

Thelen, D. G., Chumanov, E. S., Hoerth, D. M., Best, T. M., Swanson, S. C., Li, L. I., ... og  

Heiderscheit, B. C. (2005). Hamstring muscle kinematics during treadmill sprinting. 

Medicine & Science in Sports & Exercise, 37(1), 108-114. 

Turner, G., Fudge, B. W., Pringle, J. S., Maxwell, N. S. og Richardson, A. J. (2019). Altitude 

training in endurance running: perceptions of elite athletes and support staff. Journal of  



  

31 

sports sciences, 37(2), 163-172. 

Türker, K. S. (1993). Electromyography: some methodological problems and issues. Physical & 

Therapy, 73(10), 698-710. 

Umberger, B. R. (2010). Stance and swing phase costs in human walking. Journal of the Royal 

Society Interface, 7(50), 1329-1340. 

Verrall, G. M., Slavotinek, J. P., Barnes, P. G., Fon, G. T. og Spriggins, A. J. (2001). Clinical risk 

factors for hamstring muscle strain injury: a prospective study with correlation of injury by 

magnetic resonance imaging. British Journal of Sports Medicine, 35(6), 435-439. 

Verrall, G. M., Slavotinek, J. P., Barnes, P. G. og Fon, G. T. (2003). Diagnostic and prognostic value of 

clinical findings in 83 athletes with posterior thigh injury: comparison of clinical findings with 

magnetic resonance imaging documentation of hamstring muscle strain. The American Journal of 

Sports Medicine, 31(6), 969-973. 

Witvrouw, E., Mahieu, N., Danneels, L. og McNair, P. (2004). Stretching and injury prevention. Sports 

medicine, 34(7), 443-449. 

Worrell, T. W. og Perrin, D. H. (1992). Hamstring muscle injury: the influence of strength,  

flexibility, warm-up, and fatigue. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy,  

16(1), 12-18. 

Yu, B., Queen, R. M., Abbey, A. N., Liu, Y., Moorman, C. T. og Garrett, W. E. (2008). Hamstring 

muscle kinematics and activation during overground sprinting. Journal of Biomechanics, 41(15), 

3121-3126.  



  

32 

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). 
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Dæmi um hvernig nota á töflur 1 og 2. 

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

lota 3 á hraðanum 13,3 km/klst. Hann klárar fyrstu 2 loturnar en gefst upp eftir 3 mín og 50 sek á lotu 3.  

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

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

 

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

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

úr töflu 2: dálkur með lokahraðanum 4,9 m/s og tími 6:10 (mín:sek).  Hlaupahraði einstaklingsins við 

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

 

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

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

 

Um hlaupaprófið. 

Hlaupapróf þetta var hannað með það að markmiði að gera almenningi það kleift að finna 

svokallaðan mjólkursýruþröskuld (Lactate Threshold) á einfaldan hátt, en mjólkursýruþröskuldurinn er 

ein vinsælasta leiðin í dag við mat á loftfirrðarþröskuldi (Anaerobic Threshold). Sýnt hefur verið fram á 

að hlaupaprófið gefur nákvæmari mynd af loftfirrðarþröskuldinum (95% öryggismörk = 0,56 km/klst eða 

0,16 m/s) en þau mjólkursýrupróf sem mest eru notuð (95 öryggismörk = 0,92 – 1,13 km/klst) 

 

Athugasemdir og tillögur um lagfæringar eru vel þegnar og óskast sent á:  thorasve@hi.is 
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Tafla 1. Hlaupapróf: áætlaður hlaupahraði við loftfirrðarþröskuld (± 0,56 km/klst) 

Tafla 2. Hlaupapróf: áætlaður hlaupahraði við loftfirrðarþröskuld (± 0,16 m/s) 

 

Tafla 1            Tafla 2 
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Fylgiskjal II 
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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. Hvað varstu gamall þegar þú fyrst byrjaðir að stunda hlaup?: 

___________ára 

3. 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 

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

afreksmennsku í hlaupi í huga? ___________________ár 

5. 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 

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

____________________km/viku 
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7. 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 

8. Ef já við spurningu 7, hvaða meiðsli voru það og í hvaða líkamshluta? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

9. Hefur þú lent í einhverjum meiðslum sl. 6 mán sem haft hafa áhrif á 

ástundun þína á hlaup til heilsubótar? Já/nei 

10. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


