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Ágrip 
Næring skiptir miklu máli fyrir líkamlega afkastagetu og endurheimt íþróttaiðkennda. 

Tiltölulega stutt er síðan ýmsir matarkúrar urðu vinsælir meðal almennings og 

íþróttaiðkennda. Hins vegar hefur lítið verið rannsakað hvort að ákveðið mataræði hafi 

frammistöðuaukandi áhrif á líkamleg afköst og endurheimt. Í þessari samantekt verður fjallað 

um niðurstöður rannsókna sem kannað hafa áhrif mismunandi mataræðs á líkamlega 

afkastagetu og gæði þeirra metin. Notast var við Leiti.is til þess að finna áreiðanlegar 

heimildir. Þær heimildir sem fengust þaðan voru rannsóknir og yfirlitsgreinar. Einnig voru 

skoðaðar og metnar þær rannsóknir sem vitnað var í gegnum yfirlitsgreinar. Niðurstöður 

meiri hluta rannsókna gáfu til kynna að ekki væri neinn viðbótar ávinningur fyrir 

íþróttaiðkenndur að fylgja einu mataræði fram yfir öðru. Hins vegar er þörf  á fleiri 

rannsóknum. Kostur væri ef framtíðar rannsóknir hefðu stærri úrtök, lengri tíma í eftirfylgni 

fyrir tiltekið mataræði ásamt fleiri rannsóknum þar sem ekki er tryggt samræmi orkuinntöku 

milli samanburðarhópa. Þessar niðurstöður gefa því góða hugmynd um að íþróttaiðkenndur 

þurfi ekki að skuldbinda sig ákveðnu mataræði eða forðast annað til þess að auka líkamlega 

afkastagetu sína.  
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Formáli 
Helsta ástæðan fyrir að ég vildi skrifa um áhrif mismunandi mataræðis á frammistöðu í 

íþróttum eru vegna aukinna vinsælda ýmiskonar matarkúra. Sérstaklega mikill áhugi vaknaði 

hjá íþróttasamfélaginu um veganisma þegar kvikmyndin The Game Changers kom út. 

Kvikmyndin lýsir og fjallar um ýmsa áhrifaþætti á góða frammistöðu og endurheimt við það 

að neyta plöntumiðaðs mataræðis og einnig um slæm áhrif á frammistöðu við mataræði sem 

samanstendur af dýraafurðum. Ég var óviss með áreiðanleika kvikmyndarinnar og ákvað þess 

vegna að kanna áhrifin sjálfur.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 
Íslands (2021, 5. apríl, https://www.hi.is/haskolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu 

vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er 

að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með 

einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti 

ég með undirskrift minni.       

 

           Reykjavík, 5. apríl. 2021 

            

 - Atli Thorarensen 
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Inngangur 
Margir þættir hafa áhrif á afkastagetu og endurheimt íþróttafólks. Meðal þeirra þátta spilar 

næring mikilvægt hlutverk. Lengi hefur verið vitað að uppfylla þarf orkuþörf ásamt þörf 

vítamína og steinefna ef ætlunin er að bæta árangur (Barnard o.fl., 2019). Hinsvegar er 

umdeilt hvaða næringarefni skal leggja áherslu á, ásamt þeim matvælum sem innihalda 

næringarefnin, og hvort það skipti yfirhöfuð máli. Í nútímasamfélagi eru fjölmargir 

matarkúrar vinsælir bæði hjá almenningi og íþróttafólki á öllum getustigum. Ástæður þess að 

einstaklingar aðhyllast mismunandi matarkúra eru fjölbreyttar, en hjá þeim sem stunda mikla 

hreyfingu er það gjarnan vegna áhrifa á afkastagetu og endurheimt. Matarkúrar og áhrif 

þeirra á afkastagetu og endurheimt íþróttamanna er tiltölulega nýlegt viðfangsefni og stutt er 

síðan fyrstu rannsóknir könnuðu áhrif þess (Lynch o.fl., 2018). Í þessari ritgerð verður 

kannað niðurstöður helstu rannsókna varðandi áhrif mismunandi mataræðis á afkastagetu 

íþrótta með tilliti til loftháðs þols, loftfirrtrar getu og styrk. Gæði rannsókna ásamt 

niðurstöður þeirra verða metin til þess að draga ályktun um hvort þessi mataræði hafi áhrif á 

frammistöðu í íþróttum. Niðurstöður úr þessum rannsóknum gætu haft mikil áhrif á 

íþróttasamfélagið. Ef kemur í ljós að ákveðið mataræði eru betri fyrir einstakar íþróttir, getur 

það haft áhrif á frammistöðu á heimsvísu ásamt breytingum á matarvenjum 

íþróttasamfélagsins. 
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1. Bakgrunnur 

1.1. Vegan mataræðið 
Vegan mataræðið er skilgreint þannig að forðast skal eftir fremsta megni allar matarafurðir 

sem koma frá dýraríkinu. Vegan mataræðið teygir sig oft lengra. þ.e. yfir í vegan lífsstíl þar 

sem forðast eru vörur og þjónustu sem nota dýr. Mataræðið samanstendur þar af leiðandi 

aðeins af matvælum sem koma frá plönturíkinu (Barr & Rideout, 2004).  

Vegan mataræðið hefur náð auknum vinsældum hérlendis sem og erlendis undanfarin 

ár. Ástæður þess að fólk byrjar á mataræðinu eru mismunandi, megin þættirnir eru 

heilbrigðari lífstíll, umhverfivernd og vernd gegn dýraníð. Þetta eru allt þættir sem vegan 

mataræðið getur komið í veg fyrir eða minnkað töluvert. Rannsóknir hafa sýnt að líklegt sé 

að þeir sem aðhyllast vegan mataræðið eigi í minni hættu á að þróa með sér ýmiskonar 

lífstílssjúkdóma miðað við önnur mataræði. Þetta á sérstaklega við þegar horft er til sjúkdóma 

eins og sykursýki af tegund 2, háþrýsting, hjarta og æðasjúkdóma ásamt nokkrum tegundum 

af krabbameinum (Barr & Rideout, 2004). Talið að ástæður þess gætu verið vegna lækkaðrar 

blóðfitu, þar með talið LDL kólesteról og þrýglýseríða ásamt lægri líkamsþyngdarstuðuls 

(e.BMI) og blóðþrýstings (Lynch o.fl., 2018). Hinsvegar er ekki ljóst hvort ástæðurnar fyrir 

þessu sé einungis vegna þess að aðeins sé neitt plöntumiðaðs fæði og forðast dýraafurðir eða 

hvort aðrir lífsstílsþættir hafi áhrif (Barr & Rideout, 2004). Þessir líkamlegu þættir gætu 

einnig haft jákvæð áhrif á afkastagetu og endurheimt íþróttafólks. Rannsóknir hafa sýnt fram 

á að einstaklingar sem neita vegan mataræðisins séu með betri hjarta og æðaheilsu meðal 

almenning (Barnard o.fl., 2019). Hefðbundið nútíma mataræði sem inniheldur mikið magn 

mettaðra fitusýra og kólesteróls eykur blóðfitu sem og fitu sem safnast innan í æðum sem 

veldur því að æðar verða stífari og þrengri. Afleiðingar þess eru að æðar ná ekki að sinna 

hlutverki sínu sem skyldi. Þessi stífleiki og seigja æðanna gerir það að verkum að blóðflæði 

til líkamsvefja verður minna, æðarnar verða stífari og þrengri sem skapar aukið viðnám innan 

æðanna. Annar þáttur sem veldur minna blóðflæði vegna mettaðra fitusýra og kólesteróls er 

blóðþykknun. Eftir því sem blóðið er þykkara verður blóðflæðið minna (Barnard o.fl., 2019). 

Plöntumiðað mataræði inniheldur oft lítið magn mettaðra fitusýra og kólesteróls og getur þar 

af leiðandi komið í veg fyrir þessa þætti. Þó eru ýmsar fæðutegundir sem innihalda töluvert af 

mettuðum fitusýrum eins og lárperur og kókosolía. Því mætti segja að vegan mataræðið hefur 

þarmeð yfirburði varðandi gæði blóðflæðis og flutnings næringarefna og úrgangsefna til og 

frá vöðvum tengt efnaskiptum (Barnard o.fl., 2019).  

Fyrir utan hjarta og æðaheilsu hefur vegan mataræðið einnig fleiri góða kosti fyrir 

íþróttafólk. Kolvetni taka einna helst þátt í efnaskiptum við álag á meðal og hárri ákefð og 

eru þar af leiðandi talin vera mikilvægasti orkugjafi fyrir íþróttafólk, keppnir og æfingar. 

Kolvetni gegna mikilvægu hlutverki bæði fyrir afkastagetu á æfingum en einnig fyrir 

endurheimt (Barnard o.fl., 2019). Kolvetni geymast í vöðvum og lifur í formi glýkógens. 
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Glýkógen eru fjölliða glúlkósaeiningar sem líkamin hefur aðgang að þegar blóðsykur er lágur 

(Deng o.fl., 2016). Eftir líkamlegt erfiði er mikilvægt að líkaminn hafi aðgang að kolvetnum 

til þess að geta fyllt á glýkógenbyrgðir líkamans fyrir næstu æfingar. Matvæli frá 

plönturíkinu innihalda oft mikið magn kolvetna af fjölbreyttum gerðum. Skipta má 

kolvetnum í fimm flokka; einsykrur, fásykrur, fjölsykrur og sterku og svo trefjar. Þar með er 

vísbending fyrir því að vegan mataræðið gæti aukið árangur og endurheimt við æfingar. 

Mataræði íþróttamanna skortir oft á tíðum nægilegt magn kolvetna sem eykur hættu á 

tæmingu glýkógenbyrgða vöðva og lifrar sem gæti haft neikvæð áhrif á líkamlega 

afkastagetu. (Barnard o.fl., 2019).  

Eins og kom fram hér að ofan hefur vegan mataræðið fleiri kosti, og einn þeirra er 

minni losun koltvísýrings miðað við kjötframleiðslu. Þar af leiðandi hefur framleiðsla 

plöntumiðaðra matvæla minni skaðleg áhrif á umhverfið en framleiðsla dýraafurða. Þrátt fyrir 

þessa kosti vegan mataræðisins efast stór hluti íþróttasamfélagsins um skilvirkni 

mataræðisins þegar kemur að frammistöðu og endurheimt. Lögð hefur verið mikil áhersla á 

að íþróttafólk uppfylli prótein þarfir sínar til þess að koma í veg fyrir niðurbrot vöðva sem 

hefur hamlandi áhrif á bæði frammistöðu og endurheimt. Ráðleggingar miða við að 

einstaklingar sem stunda mikla líkamlega hreyfingu ættu að neyta u.þ.b 1,2-1,7 g/kg 

líkamsþyngdar af próteini á dag. Ef líkamlegt álag er mikið og einstaklingar vilja auka 

vöðvamassa er ráðlagt að neyta allt að 2.0 g/kg á dag (Lynch o.fl., 2018).  Mikil áhersla hefur 

verið lögð á að prótein inntakan komi frá dýraafurðum eins og t.d. fiski, kjöti, og eggjum til 

þess að uppfylla próteinþörf við uppbyggingu vöðva og annara líkamsvefja (Nebl o.fl., 2019). 

Hinsvegar er mikilvægt að átta sig á því að hægt er að uppfylla prótein þörf bæði almennings 

og afreksíþróttafólks með plöntu miðuðu fæði. Margar fæðutegundir úr plönturíkinu eru 

próteinríkar og eru þar af leiðandi mikilvægur próteingjafi, þar með talið hnetur, baunir, soja 

og ýmiss konar vörur sem framleiddar eru úr soja eða glúteini. Einnig þurfa aðilar sem eru 

vegan að gæta þess að fá allar þær lífsnauðsynlegu amínósýrur sem þarf til þess að viðhalda 

heilbrigðri líkamsstarfsemi (Lynch o.fl., 2018). Lífsnauðsynlegu amínósýrurnar eru níu 

samtals og aðeins er hægt að fá þær úr fæðunni (Norden, 2014). Þó svo að það séu ótal 

margar plöntuafurðir sem innihalda prótein þá inniheldur hver og ein plöntuafurð ekki allar 

lífsnauðsynlegu amínósýrurnar eins og t.d. kjöt, egg og fiskur gera. Þar af leiðandi þurfa þeir 

sem aðhyllast vegan mataræði að skipuleggja máltíðir sínar nokkuð vel til þess að uppfylla 

allar næringarþarfir sínar og m.a. með tilliti til lífsnauðsynlegra amínósýra sem líkaminn þarf 

á að halda. Hægt er að gera það með því að t.d. blanda saman mismunandi plöntumiðuðum 

próteingjöfum í eina máltíð eða dreifa yfir daginn (Lynch o.fl., 2018).  

Ekki er síður mikilvægt fyrir þá sem eru vegan að passa uppá og fylgjast með öðrum 

næringarefnum sem getur verið erfitt og jafnvel ómögulegt að innbyrgða í nægu magni án 

fæðubóta af einhverju tagi. Þau næringarefni sem sérstaklega þarf að hafa í huga eru m.a. 

járn, B-12 vítamín, D vítamín og joð. Ekki er óalgengt að verða fyrir járnskorti ef einungis er 
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neytt plöntumiðaðs fæðis. Það á sérstaklega við um konur vegna tíðablæðinga (Barr & 

Rideout, 2004).  Íþróttafólk og þá sérstaklega íþróttakonur þurfa að passa uppá að verða ekki 

fyrir járnskorti þarsem afleiðingarnar þess eru alvarlegar. Járn gegnir mikilvægu hlutverki í 

súrefnisflutningi og efnaskiptum vöðva við orkumyndun. Þó svo að vegan mataræðið hafi 

góð áhrif á blóðflæði fyrir íþróttafólk verður súrefnisupptakan og flutningur verri ef nægt járn 

er ekki til staðar. Ef súrefnisupptakan er ekki fullnægjandi fyrir kröfur líkamans getur það 

haft hamlandi áhrif á afkastagetu og endurheimt. Rannsóknir hafa sýnt fram á að járninntaka 

þeirra sem eru vegan sé svipuð og jafnvel hærri en hjá þeim sem eru alætur. Hinsvegar er 

upptakan hjá þeim sem eru vegan langt frá því að vera jafn góð (Barr & Rideout, 2004). 
Ástæða þess er að til eru tvær megin gerðir af járni, hem-járn og hemfrítt-járn og hið 

fyrrnefnda frásogast betur í líkamanu. Hem-járn er aðeins að finna í dýraríkinu. Frásogið á 

hem-járni er um 15-40% af heildarmagninu sem er innbyrt, á meðan járn sem er að finna í 

plöntuafurðum er hemfrítt-járn og frásogast aðeins um 1-15% af heildarmagninu (Barr & 

Rideout, 2004). Einnig þurfa aðilar sem eru vegan að gæta þess að taka sérstaklega inn B-12 

vítamín sem fæðubót, þar sem B-12 vítamín finnst einungis í dýraríkinu. B-12 vítamín tekur 

einnig þátt í súrefnisflutningi til vefja og vöðva og skortur á vítamíninu getur þar af leiðandi 

haft slæm áhrif á afkastagetu íþróttafólks. Ásamt því getur skortur á B-12 vítamíni yfir lengri 

tíma valdið langvarandi mænuskaða (Barr & Rideout, 2004). 

Annar þáttur sem gæti hamlað árangur og endurheimt þeirra sem eru vegan og stunda 

þjálfun sem krefst mikils líkamlegs styrks eða loftfirrtrar getu er kreatín magn líkamans. 

Kreatín geymist í vöðvum og er aðal orkuefnið í ATP - PCR efnaskiptakerfinu sem líkaminn 

notar við hámarksákefð. Einstaklingar sem eru vegan eru yfirleitt með lægri kreatín styrk í 

vöðvum. Ástæðan fyrir því er líklega sú að fæði sem inniheldur kreatín er einungis að finna í 

dýraríkinu. Ef kreatín magn í vöðvum er lágt verður afkastageta í hámarksákefð minni og  

endurheimt fyrir næstu umferðir æfinga verður tímafrekari og ekki eins góð. Þegar kreatín 

magn vöðva er fullnægjandi verður afkastageta ATP - PCR efnaskiptakerfisins betri ásamt 

því að líkamin verður fyrr tilbúinn fyrir næstu umferðir æfinga (Barr & Rideout, 2004). 

 
1.2. Grænmetisfæði (Lacto-ovo vegitarian) 
Til eru margar gerðir af grænmetisfæði og eru þær skilgreindar eftir því hvaða dýraafurða er 

neytt. Dýraafurðir sem eru leyfðar geta verið mjólkurvörur, egg og jafnvel fiskur. Lacto-ovo 

grænmetisfæði og vegan mataræðið er í grunnin fremur líkt. Megin munurinn er sá að lacto-

ovo grænmetisætur neyta mjólkurvara og egg. Önnur matvæli koma svo frá plöntuafurðum 

Ástæður fólks til þess að byrja á grænmetisfæði eru oft þær sömu og hjá þeim sem gerast 

vegan (Barr & Rideout, 2004). Einnig eru kostir og gallar mataræðanna oft þeir sömu 

varðandi afkastagetu og endurheimt. Kostir eins og m.a. fullnægjandi kolvetnamagn sem 

fæðið bíður uppá. Lacto-ovo grænmetisfæðið hafa þó þann kost fram yfir vegan mataræðið 
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að minni líkur eru á þróun næringarskorts. Fæðið inniheldur B-12 og D vítamín ásamt joð frá 

mjólkurafurðum og eggjum. Einnig er einfaldara fyrir þá sem eru lacto-ovo grænmetisætur að 

uppfylla magn próteina og lífsnauðsynlegra amínósýra þar sem mjólkurvörur og egg 

innihalda mikið magn hvoru tveggja. Þrátt fyrir þessa kosti skortir lacto-ovo grænmetisfæðið 

einnig hem-járn sem gæti haft hamlandi áhrif á loftháð afköst og líkamlega endurheimt. 

Lacto-ovo grænmetisfæðið skortir einnig kreatín í fæðunni sem gæti haft hamlandi áhrif á 

hámarksafköst og endurheimt (Barr & Rideout, 2004). 

 
1.3. Lágkolvetna & ketó mataræðið 
Lágkolvetna mataræði, hér eftir LKL og ketó mataræðið svipar mjög til hvors annars. 

Meginmunurinn er hlutfall kolvetna í fæðunni, LKL inniheldur á bilinu 20% kolvetni á 

meðan ketó inniheldur í mestalagi 5%. Einstaklingar forðast því eftir fremsta megni allar 

matarafurða sem innihalda kolvetni. Mataræðið samanstendur þar af leiðandi mest megnis af 

dýraafurðum og kolvetnasnauðu grænmeti. Ketó mataræðið leggur áherslu á að nýta fitu sem 

aðalorkugjafann og prótein þar á eftir. Heildarorkan sem samanstendur af fitu þegar ketó 

mataræðisins er neytt er yfirleitt um 75% og heildarorka próteina um 20%(Bowler & Polman, 

2020).  

Vinsældir ketó mataræðisins hafa aukist gríðarlega undanfarin ár (Bowler & Polman, 

2020). Tvær megin ástæður þess að fólk byrjar á mataræðinu eru yfirleitt þær að einstaklingar 

vilja léttast umtalsvert á tiltölulega stuttum tíma og þar af leiðandi auka hlutfallslega 

vöðvamassann miðað við líkamsþyngd eða reyna að hafa betri stjórn á blóðsykrinum í 

tenslum við sykursýki eða forstig sykursýkis. Þessir þættir, þ.e. þyngd, orkunotkun, hlutfall 

vöðvamassa og kraftmyndun með tilliti til líkamsþyngdar gegna mikilvægu hlutverki í 

mörgum íþróttum. Sérstaklega í íþróttum sem krefjast kjörþyngdar fyrir hámarks árangur. 

Þetta á við um íþróttir á borð við t.d. fimleika, frjálsar íþróttir og sund ásamt íþróttum þar 

sem keppt er í þyngdarflokkum eins og m.a. bardagaíþróttir og kraftlyftingar (Paoli o.fl., 

2012). Helstu ástæður þess að þyngdartap eykst þegar einstaklingar neyta ketó mataræðisins 

eru líklega prótein og fitumagn í fæðunni. Matvæli sem innihalda prótein og fitu auka seddu 

og mettunartilfiningu sem í kjölfarið leiðir til þess að hitaeiningafjöldinn sem einstaklingar 

neyta lækkar (Mattes o.fl., 2005). Annar þáttur sem spilar inn í eru fituefnaskipti, sem aukast 

þegar ketó mataræðisins er neytt. Það er vegna þess að líkaminn losar sig við 

glýkógenbyrgðir sínar og hefur ekki lengur aðgengi af kolvetnum. Líkaminn er því 

þvingarður til þess að notast við fitu í efnaskiptum í stað blöndu kolvetna og fitu. Í kjölfarið 

við þetta ferli myndast ketónar í líkamanum. Þessir ketónar taka við af kolvetnum sem aðal 

orkugjafinn í efnaskiptum. Þetta ástand kallast ketósa. Ketónarnir sem myndast framleiða 

meiri orku (ATP) samanborið við glúkósa. Þar með getur líkaminn viðhaldið nægri 

orkumyndun þrátt fyrir að vera í hitaeiningaskorti. Einnig er talið að fituefnaskiptin verði 
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afkastameiri með tímanum og að líkaminn aðlagist mataræðinu og kolvetnaskorti (Masood 

o.fl., 2020). Fituefnaskiptin gegna mikilvægu hlutverki í íþróttum. Fituefnaskipti eiga sér 

aðeins þegar súrefni er til staðar í líkamanum, þ.e. við loftháðar aðstæður. Súrefnisflutningur 

til frumna og efnahvörf fituefnaskipta tekur lengri tíma heldur en ef notað er efnaskiptakerfi 

eins og glýkólýsu eða ATP - PCR. Fituefnaskipti mynda þar af leiðandi orku yfir lengri tíma 

heldur en glýkólýska eða ATP - PCR efnaskiptakerfin. Mikilvægt er að hafa í huga að 

glýkólýsa endist í aðeins um 2 mínútur og ATP - PCR í aðeins um 3-15 sekúndur. Fita er þar 

af leiðandi notuð sem aðalorkugjafinn við langvarandi álag við lága til meðal hárrar ákefðar í 

íþróttum (Kenney o.fl., 2011). Ef fituefnaskiptin eru afkastamikil er hægt að nota fitu sem 

orkugjafa yfir hærri ákefð í stað glýkógens og þarmeð halda hærri ákefð yfir lengri tíma 

samanborið við glýkógen (Bowler & Polman, 2020). Ketó mataræðið gæti því verið 

áhugaverður möguleiki fyrir íþróttafólk sem stundar þolíþróttir.  

Einnig gæti ketó mataræðið aukið afkastagetu og endurheimt einstaklinga sem stunda 

íþróttir sem krefjast hámarks ákefðar, íþróttir sem samanstanda af loftfirrtri getu eins og styrk 

og snerpu. ATP magn ketóna sem myndast þegar líkaminn er í ketósu gæti haft jákvæð áhrif 

á loftfirrt afköst. Einnig gegnir prótein mikilvægu hlutverki. Fullnægjandi próteinmagn er 

nauðsynlegt fyrir uppbyggingu vöðva og endurheimt sem þarfnast við þesskonar íþróttir. 

Ásamt því er kreatín megin orkugjafinn fyrir ATP - PCR efnaskiptakerfið sem líkaminn 

notast við undir hámarksákefð (Kenney o.fl., 2011). Ketó mataræðið inniheldur nægilegt 

magn bæði próteina og kreatíns. Þessir þættir gefa vísbendingu um að mataræðið gæti aukið 

afkastagetu og endurheimt einstaklinga sem stunda loftfirrtar íþróttir (Barr & Rideout, 2004).  

Hins vegar inniheldur og skortir ketó mataræðið nokkra lykilþætti sem gæti hamlað 

afkastagetu og endurheimt þeirra sem stunda bæði loftháðar og loftfirrtar íþróttir. Eins og 

kom fram að ofan þá innihalda matvæli sem koma frá dýraríkinu oft mikið magn mettaðra 

fítusýra ásamt kólesteróls. Því gæti ketó mataræðið aukið innanæðarfitu, blóðfitu og seigju 

æðaveggja og blóðs, sem hamlar blóðflæði og þar með næringar og súrefnisfluttning til 

vöðva og líkamsvefja (Barnard o.fl., 2019). Hins vegar er ekki ljóst hvort þessi áhrif eigi við 

um íþróttafólk og einstaklinga sem stunda daglega hreyfinu. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram 

á að ketó mataræðið gæti aukið frásog úr beinum sem hamlar uppbyggingu þeirra og dregur 

úr beinþéttni (Bowler & Polman, 2020). Annar þáttur sem gæti haft hamlandi áhrif á 

afkastagetu og endurheimt er skortur kolvetna og glýkógens. Lengi hefur verið talið að 

kolvetni sé aðal orkugjafinn fyrir íþróttafólk. Eins og kom fram ofar taka kolvetni mestan þátt 

í efnaskiptum við álag á meðal hárrar til hárrar ákefðar. Ef engin glýkógenforði er til staðar 

getur líkaminn ekki notað kolvetni sem orkugjafa og þarmeð verður afkastageta minni við 

háa ákefð (Bailey & Hennessy, 2020). Einnig gegna kolvetni mikilvægu hlutverki í 

endurheimt. Eftir líkamleg erfiði er mikilvægt að líkaminn hafi aðgang að kolvetnum til þess 

að fylla á glýkógenbyrgðir sínar fyrir næstu æfingar. Ef glýkógenbyrgðir líkamans er ekki 
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fullnægt verður endurheimtin ekki eins góð og skerðing verður á líkamlegri afkastagetu á 

næstu æfingum (EFSA Panel on Dietetic Products, 2013). 

 

 

Tafla 1: Samantekt yfir kosti og galla mataræðis 

Mataræði Prótein Kolvetni Fita Kreatín 
Vítamín & 

steinefni 

Hefðbundið 

mataræði 

Yfirleitt 

fullnægjandi 

magn próteina 

og 

lífsnauðsinlegra 

amínósýra 

Getur 

innihaldið 

og skort 

fullnægjandi 

magn 

kolvetna 

Fjölbreytt 

magn 

mettaðra 

og 

ómettaðra 

fitusýra 

Getur 

innihaldið 

fullnægjandi 

magn 

kreatíns 

Yfirleitt 

fullnægjandi 

magn 

vítamína og 

steinefna 

Vegan 

mataræði 

Getur skort 

fullnægjandi 

magn próteina 

og 

lífsnauðsinlegra 

amínósýra 

Fullnægir 

oft kolvetna 

þörfum 

líkamans 

Inniheldur 

oft lítið 

magn 

mettaðra 

fitusýra 

Lítið sem 

ekkert 

kreatín 

magn 

Getur skort 

járn, joð, B-

12 & D 

vítamín 

Lacto-ovo 

grænmetisfæði 

Getur skort 

fullnægjandi 

magn próteina 

og 

lífsnauðsinlegra 

amínósýra. Þó 

minni líkur en 

hjá þeim sem 

neyta vegan 

mataræðis 

Fullnægir 

oft kolvetna 

þörfum 

líkamans 

Inniheldur 

oft lítið 

magn 

mettaðra 

fitusýra 

Lítið sem 

ekkert 

kreatín 

magn 

Getur skort 

járn 

Lág-kolvetna 

mataræði 

Yfirleitt 

fullnægjandi 

magn próteina 

og 

lífsnauðsinlegra 

amínósýra 

Uppfillir 

ekki 

kolvetna 

þörfum 

líkamans 

Inniheldur 

oft mikið 

magn 

mettaðra 

fitusýra 

Inniheldur 

oft mikið 

magn 

kreatíns 

Yfirleitt 

fullnægjandi 

magn 

vítamína og 

steinefna 

Ketó mataræði 

Yfirleitt 

fullnægjandi 

magn próteina 

og 

lífsnauðsinlegra 

amínósýra 

Uppfillir 

ekki 

kolvetna 

þörfum 

líkamans 

Inniheldur 

oft mikið 

magn 

mettaðra 

fitusýra 

Inniheldur 

oft mikið 

magn 

kreatíns 

Yfirleitt 

fullnægjandi 

magn 

vítamína og 

steinefna 

Grænn litur=best, gulur litur=sæmilegt, rauður litur=slæmt. 
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1.4. Loftháð þjálfun 
Loftháð þjálfun samanstendur af æfingum sem framkvæmdar eru af lágri eða meðal hárri 

ákefð yfir lengri tíma, t.d. langhlaup, róður og hjólreiðar. Við lága og meðal háa ákefð notast 

líkaminn mest við súrefni í efnaskiptum (Kenney o.fl., 2011). Mælikvarðinn fyrir afkastagetu 

á loftháðu þoli er hámarkssúrefnisupptaka (VO2max). Því meiri sem súrefnisupptakan er, því 

betri eru efnaskipti líkamans til þess að notast við súrefni við mikil átök (Kenney o.fl., 2011). 

Fita gegnir mikilvægu hlutverki í efnaskiptum sem notast við súrefni. En einnig er talið að 

kolvetni gegni mikilvægu hlutverki (Kenney o.fl., 2011). Skiptar skoðanir eru innan 

íþróttasamfélagsins hverskonar mataræði gæti aukið afkastagetu og endurheimt innan 

loftháðra íþrótta (Liam T. O’Brien). Sumir telja að ketó mataræðið geti haft góð áhrif á 

árangur í loftháðum íþróttum vegna aukinar afkastagetu fituefnaskipta í stað kolvetna. 

Þarmeð væri hægt að nýta efnaskipti fitu betur og undir hærra álagi og í lengri tíma (Bowler 

& Polman, 2020). Aðrir telja að plöntumiðað mataræði gæti aukið afkastagetu og endurheimt 

loftháðra íþrótta vegna áhrifa á hjarta- og æðaheilsu, ásamt kolvetnamagni sem 

grænmetisfæði samanstendur af. Þar sem kolvetni er aðal orkugjafinn þegar líkamin er undir 

erfiði, ætti aðal áherslan á að viðhalda og fylla á glýkógenbyrgðir líkamans (Barnard o.fl., 

2019). 

 

1.5. Loftfirrð þjálfun 
Loftfirrð þjálfun er þjálfun sem samanstendur af æfingum sem gerðar eru á hárri eða 

hámarksákefð. Þær krefjast mikils líkamlegs styrks eða mikilla hraðabreytinga og 

orkumyndunar á stuttum tíma. Dæmi um slíkar íþróttir og æfingar eru m.a. fimleikar, frjálsar 

íþróttir, ólympískar lyftingar ásamt sprett greinum. Þegar líkaminn vinnur á hárri ákefð eru 

kröfur um orkumyndun á stuttum tíma miklar. Þar með er hagstæðast fyrir líkamann að notast 

við kolvetni og kreatín fosfat í efnaskiptum. Súrefni tekur ekki þátt í efnaskiptum þegar 

líkaminn er á hærri mörkum ákefðar. Efnaskipti sem notast við súrefni taka lengri tíma að 

mynda orku heldur en ef notað er glýkólýsu eða ATP - PCR efnaskiptakerfin. Við háa ákefð 

taka kolvetni hlutfallslega mestan þátt í efnaskiptum í gegnum glýkólíska efnaskiptakerfinu. 

Eftir því sem ákefðin eykst ásamt kröfum orkumyndunar tekur kreatín fosfat meiri þátt í 

efnaskiptum gegnum ATP - PCR efnaskiptakerfið (Kenney o.fl., 2011).  

Hægt er að deila um hvort ákveðið mataræði hafi yfirburði yfir annað þegar kemur að 

loftfirrtri þjálfun. Vegan og grænmetisfæði hafa þann kost að vera kolvetnarík. Þegar 

kolvetnainntaka er fullnægjandi getur líkaminn notast við glýkólýsu lengur heldur en ef 

mataræðið skortir kolvetni. Fullnægjandi kolvetnainntaka hefur þarmeð jákvæð áhrif á ákefð 

og skilvirkni æfinga á hárri ákefð (Barnard o.fl., 2019). Ketó mataræðið og önnur LKL 

mataræði hafa ekki þann kost þar sem megináherslur þesskonar mataræðis er að tæma 



 

12 

 

 

glýkógenforða líkamans. Þessar vísbendingar gefa grun um að LKL eða ketó mataræði gæti 

verið hamlandi fyrir afkastagetu og endurheimt loftfirrtra æfingar (Bowler & Polman, 2020). 

Hins vegar hefur ketó og önnur LKL mataræði þann kost að þau matvæli sem eru undirstaðan 

í mataræðinu eru oft rík af kreatíni. Þegar líkaminn hefur mikið magn kreatíns til þess að 

vinna úr verður ATP - PCR efnaskiptakerfið skilvirkara (Barr & Rideout, 2004). Þar sem 

ATP - PCR efnaskiptakerfið er aðal orkukerfið við hámarksálag (Kenney o.fl., 2011) gæti 

LKL eða ketó mataræði haft frammistöðuaukandi áhrif. Matvæli vegan og grænmetisfæða 

innihalda lítið sem ekkert kreatín og þar með gæti það haft hamlandi áhrif á árangur við 

hámarksákefð (Barr & Rideout, 2004). 
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2. Niðurstöður 
Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsókna sem fjalla um áhrif mismunandi 

mataræðis annars vegar á loftháð afköst og hins vegar á loftfirrð afköst. Í töflu 2 eru 

niðurstöðurnar teknar saman. 

 

 

2.1. Loftháð þjálfun: vegan & grænmetisfæði 

Rannsóknir á loftháðri afkastagetu á vegan eða grænmetisfæði samanborið við alætur er 

tiltölulega nýtt viðfangsefni. Rannsakendur þessara rannsókna taka fram að þörf sé á frekari 

rannsóknum um áhrif vegan fæðis eða grænmetisfæði á loftháða afkastagetu. Þær rannsóknir 

sem borið hafa saman loftháða afkastagetu einstaklinga sem neyta vegan mataræðis eða 

lacto-ovo grænmetisfæðis samanborið við alætur ná allt frá fjórum dögum og upp í sex 

mánuði og sýna oftast samskonar niðurstöður. Helstu niðurstöður sýndu að ekki sé 

marktækur munur á loftháðri afkastagetu milli aðila sem neyta vegan mataræðis eða lacto-

ovo grænmetisfæðis samanborið við alætur (Lynch o.fl., 2018). 

 Niðurstöður úr rannsókn Wojciech Król og félaga á langhlaupurum sýndu hinsvegar 

fram á hærra VO2max hjá vegan hópnum samanborið við alætuhópinn. Hinsvegar var engin 

munur á heildar kraftmyndun hópanna þrátt fyrir betri loftháða afkastagetu vegan hópsins. 

Vegan hópurinn neytti töluvert meira magns kolvetna og minna magn fitu og próteina 

samanborið við alætu hópin. Heildar hitaeiningafjöldi hópana var þó svipaður (Król o.fl., 

2020). Rannsókn Hietavala og félaga sýndi að lacto-ovo grænmetisætur mældust með hærra 

VO2max við sama álag og alætur hópurinn. Enginn marktækur munur var á loftháðri 

afkastagetu hópana þrátt fyrir það. Rannsókn Raben og félaga bar saman þolíþróttafólk sem 

áneyttu fjölbreytts fæðis með áherslu á mikla kjötneyslu annarsvegar og svo lacto-ovo 

grænmetisætur hinsvegar. Orkusamsetning og hitaeiningafjöldi mataræðanna var svipuð og 

engin munur var á loftháðri afkastagetu hópanna. Rannsókn Blancquaret og félaga stóð yfir í 

sex mánuði þar sem alætur voru fengnar til þess að neyta grænmetisfæðis. Úrtakinu var skipt 

niður í tvo hópa. Annar hópurinn neytti grænmetisfæðis án fæðubótarefna, á meðan seinni 

hópurinn neytti grænmetisfæðis með fæðubótarefnum (kreatín og β-alanine). Afkastageta var 

borin saman fyrir og eftir inngrip. Niðurstöðurnar sýndu hvorki fram á mun á afkastagetu 

hópanna tveggja né bætingu á loftháðri afkastagetu hópana. Önnur þversniðsrannsókn 

kannaði loftháða afkastagetu og kraftvægi einstaklinga sem voru lacto-ovo grænmetisætur 

eða alætur og stunduðu þol íþróttir. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hvorki var munur 

á kraftvægi hópana né á loftháðri afkastagetu hjá karlkyns grænmetisætum og alætum. 

Hinsvegar voru kvenkyns grænmetisætur með hærra VO2max samanborið við þær sem voru 

alætur og þar af leiðandi með betri loftháða afkastagetu. Verið er að vinna í rannsókn sem 
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gæti samanstaðið af 1500 manna úrtaki þar sem borið verður saman hlaupara sem neyta 

vegan mataræðis, grænmetisfæðis og fjölbreytts fæðis (Lynch o.fl., 2018). 

 

2.2. Loftháð þjálfun: lág-kolvetna & ketómataræði 

Gerðar hafa verið fleiri rannsóknir á áhrifum LKL eða ketó mataræðis á loftháða afkastagetu 

samanborið við vegan fæðis eða grænmetisfæði. Talið er að frekari þörf sé á fleiri 

rannsóknum um áhrif ketó mataræðis á frammistöðu loftháðra íþrótta og afkastagetu (Bowler 

& Polman, 2020). Sumir aðilar sem hafa tileinkað sér ketó mataræðið vilja meina að 

líkamsamsettning, fitubrennsla og árangur aukist. Þó er mikilvægt að benda á að sumar 

rannsóknir hafa sýnt minnkun á loftháðri afkastagetu við hátt eða hámarksálag. Ágreiningur 

hefur þó verið meðal vísindamanna um hvernig eigi að útbúa rannsóknir á áhrifum ketó 

mataræðis á loftháða afkastagetu. Margar af þessum rannsóknum hafa verið gagnrýndar fyrir 

það að tímarammi þeirra sé of stuttur. Gagnrýnendur koma með þau rök að það taki líkaman 

tíma að komast í ketósu, og að áhrif mataræðisins komi þar með ekki fram fyrr en eftir að 

líkaminn komist í ketósu. Talið er að það taki 21 daga fyrir líkaman að aðlagast ketó 

mataræðinu (Zinn o.fl., 2017). Gagnrýnendur segja þessar rannsóknir kanna áhrif LKL 

mataræðis á afkastagetu en ekki ketó mataræðisins (McSwiney o.fl., 2018). Þær rannsóknir 

sem athugaðar voru sýndu flestar fram á að ketó mataræðið hvorki hamlaði né jók loftháða 

afkastagetu. Hins vegar sýndu allar rannsóknir að ketó mataræðið jók fitubrennslu og bætti 

líkamssamsetningu. 

 12 vikna rannsókn Fionn og félaga bar saman vel þjálfaða þolíþróttamenn sem skipt 

var niður í tvo hópa. Annar hópurinn var á há-kolvetna mataræði og hinn á ketó mataræði. 

Niðurstöðurnar sýndu hvorki mun á loftháðri afkastagetu hópanna né tímann sem tók að hjóla 

100 km (McSwiney o.fl., 2018). Önnur áhugaverð rannsókn var gerð þar sem Phinney og 

félagar athuguðu áhrif ketó mataræðis á vel þjálfaða hjólreiðamenn. Úrtakinu var skipt niður í 

tvo hópa, annar hópurinn fékk hefðbundið mataræði en hinn var á ketó mataræði. Engin 

munur reyndist vera á loftháðri afkastagetu hópana og tími þar til þreyta fór að gera vart við 

sig var svipaður. Niðurstöðurnar sýndu þar með að ketó mataræðið hafði hvorki hamlandi né 

frammistöðuaukandi áhrif á loftháða afkastagetu hjólreiðamanna. Rannsakendur telja 

ástæðurnar vera vegna aðlögunar, þ.e. að líkaminn aðlagist kolvetna og glýkógen skorti og 

þar með verði afkastageta fitubrennslu betri við hærra álag (Phinney o.fl., 1983). Rannsókn 

Shaw og félaga kannaði áhrif ketó mataræðis á langhlaupara. Úrtakinu var skipt í tvo hópa. 

Annar hópurinn fékk fjölbreytt fæði og hinn var á ketó mataræði. Tímarammi 

rannsóknarinnar var 31 dagur. Loftháð afkastageta hélst óbreytt og ekki var marktækur 

munur á hópunum. Hins vegar var líkamleg afkastageta hömluð við ≥70% VO2max hjá ketó 

hópnum vegna meiri kröfu líkamans um orkumyndun. Súrefnisupptakan á þessu álagi var 

óhæf til þess að bregðast við kröfum orkumyndunar, sem samsvaraði í hömlun afkastagetu. 
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Afkastageta ketó hópsins var viðhaldið við ≤60% VO2max. Tími til þreytu hélst óbreyttur 

milli hópana fyrir og eftir prófun (Shaw o.fl., 2019). Heatherly og félagar könnuðu áhrif ketó 

mataræðisins á einstaklinga sem stunduðu langhlaup og þríþraut. Notast var við fimm km 

hlaup við prófun. Prófað var þáttakenndur á hefðbundnu mataræði, endurtekið var síðan 

prófun eftir aðlögun ketó mataræðis sem stóð yfir þrjár vikur. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að engin munur var á tímum sem tók að hlaupa fimm km fyrir og eftir inngrip 

(Heatherly o.fl., 2018). Rannsókn Rhyu og félaga könnuðu afkastagetu taekwondo iðkennda. 

Iðkenndum var skipt niður í tvo hópa. Annar hópurinn var á hefðbundnu fæði og hinn á ketó 

mataræði. Niðurstöður rannsóknarinnar úr tveggja km hlaupi sýndu að hópurinn sem var á 

ketó mataræðinu var fljótari að hlaupa tvo km en hópurinn sem var á hefðbundnu fæði. Hins 

vegar mældist bæting hópsins sem var á hefðbundnu fæði umtalsvert meiri heldur en hjá 

hópnum sem var á ketó mataræðinu þegar teknar voru mælingarnar þrem vikum seinna (Rhyu 

& Cho, 2014). 

 

2.3. Loftfirrð þjálfun: vegan & grænmetisfæði 

Rannsóknir á áhrifum vegan mataræðis eða grænmetisfæðis á loftfirrta afkastagetu og styrk 

er einnig tiltölulega nýtt viðfangsefni sem þarfnast frekari rannsókna. Í þessum rannsóknum 

hefur oftast verið borið saman vegan eða grænmetisætur við alætur. Niðurstöður rannsókna 

sýna oftast svipaðar niðurstöður, að vegan eða grænmetisfæði hefur hvorki 

frammistöðuaukandi né hamalandi áhrif á loftfirrta afkastagetu og endurheimt.    

 Þrjár rannsóknir voru gerðar sem stóðu yfir 12 vikur og báru saman líkamlegan styrk 

einstaklinga sem voru á lacto-ovo grænmetisfæði og fjölbreyttu fæði. Rannsókn Campbell og 

félaga gáfu hópnum sem var á grænmetisfæði próteinfæðubótarefni til þess að tryggja 

samræmi próteininntöku milli hópana. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að engin munur 

var á líkamlegum styrk hópana. Haub og félagar gerðu svipaða rannsókn sem sýndi sömu 

niðurstöður. Þáttakenndum var skipt niður í tvo hópa. Báðir hóparnir neyttu lacto-ovo 

grænmetisfæði í tvær vikur, eftir þessar tvær vikur var annar hópurinn látinn á fæði sem 

innihélt mikið magn nautakjöts. Tryggt var að prótein inntaka hópana tveggja eftir inngrip 

væri jöfn. Rannsókn Wells og félaga sýndi sömu niðurstöður, nema á hnjáréttu prófinu, þar 

jókst styrkur grænmetisfæðu hópsins meira en hjá hópnum á hefðbundnu mataræði (Lynch 

o.fl., 2018). Rannsókn Baguet stóð yfir fimm vikur og kannaði áhrif lacto-ovo 

grænmetisfæðis á sprett greinar samanborið við hefðbundið fæði. Báðir hóparnir fengu 

1g/dag af kreatíni til þess að koma í veg fyrir kreatínskort hjá lacto-ovo hópnum. Magn 

kolvetna, próteina og fitu var svipað. Kraftmyndun á hjóli var mæld og var ekki marktækur 

munur á milli hópanna. Þessar niðurstöður eru sambærilegar við niðurstöður Hanne og félaga 

sem báru saman loftfirrta afkastagetu grænmetisæta og alæta. Enginn marktækur munur var á 
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heildarkrafti, hámarkskrafti og  % af þreytu hópanna tveggja. Shomrat og félagar gerðu 

einnig rannsókn sem kannaði áhrif kreatín fæðubóts á loftfirrta afkastagetu grænmetisæta og 

alæta. Báðir hópar upplifðu jákvæð áhrif kreatín fæðubóts á loftfirrta afkastagetu. Bæting á 

meðaltals kraftmyndun hópanna tveggja var svipuð. Hins vegar sýndi einungis alætuhópurinn 

bætingu á hámarkskrafti (Lynch o.fl., 2018). 

 

2.4. Loftfirrt þjálfun: lág-kolvetna & ketó mataræði 

Nokkrar af þeim rannsóknum sem könnuðu áhrif LKL eða ketó mataræðis á loftháða 

afkastagetu könnuðu einnig áhrifin sem mataræðin höfðu á loftfirrta afkastagetu. Flestar af 

þessum rannsóknum sýndu hvorki fram á frammistöðuaukandi né hamlandi áhrif mataræðana 

á loftfirrta afkastagetu. Eins og áður kom fram sýndu allar rannsóknirnar að ketó mataræðið 

jók fitubrennslu og bætti líkamssamsettningu.  

            Rannsókn Fionn og félaga bar saman vel þjálfaða þolíþróttamenn sem skipt var niður 

í tvo hópa. Annar hópurinn var á há-kolvetna mataræði, hinn á ketó mataræði. Niðurstöðurnar 

sýndu að ketó hópurinn var með hærri hámarkskraft ásamt meiri aukningu í hámarkskrafti við 

sprettprófunum á hjóli heldur en hópurinn sem var á há-kolvetna mataræði. Hámarkskraftur 

há-kolvetna hópsins minnkaði (McSwiney o.fl., 2018). Rannsókn Paoli og félaga kannaði 

áhrif ketó mataræðis á styrk fimleikamanna. Einstaklingarnir voru prófaðir áður en þeir 

gengust undir ketó mataræðið. Þrem mánuðum seinna byrjuðu þátttakenndurnir að neyta ketó 

mataræðisins. Loka prófunin fór síðan fram eftir einstaklingarnir höfðu verið á ketó mataræði 

í einn mánuð. Niðurstöðurnar sýndu að ekki væri martækur munur á neinum styrktar 

prófunum eftir að hafa verið á ketó mataræði í einn mánuð (Paoli o.fl., 2012). Rannsókn 

Greene og félaga kannaði áhrif ketó mataræðis á styrk lyftingamanna. Þáttakenndur voru 

afreksíþróttafólk sem stunduðu ólympískar lyftingar eða kraftlyftingar. Styrkur var mældur 

fyrir og eftir inngrip mataræðisins. Notast var við bekkpressu, hnébeygju og réttstöðulyftu 

fyrir þátttakenndur sem stunduðu kraftlyftingar. Þeir sem stunduðu ólympískar lyftingar 

framkvæmdu snöru og jafnhendingu. Niðurstöður gáfu til kynna að ekki var marktækur 

munur á líkamlegum styrk við prófunum eftir að hafa verið á ketó mataræði þegar tekið var 

tillit til lækkun líkamsþyngdar þátttakennda. Hlutfall krafts með tilliti til líkamsþyngdar hélst 

því óbreytt (Greene o.fl., 2018). Rannsókn Małgorzata og félaga kannaði hvort munur yrði á 

loftfirrtum afköstum við LKL mataræði, hefðbundið mataræði og há-kolvetna mataræði. 

Þáttakenndur byrjuðu á því að neyta hefðbundins mataræðis í einn mánuð. Næst voru 

þátttakenndur látnir á lág-kolvetna mataræði í einn mánuð. Að lokum voru þátttakenndur 

látnir á há-kolvetna mataræði í eina viku. Eftir hvert inngrip fylgdi prófun á loftfirrtum 

afköstum sem notaðist við hjól. Niðurstöður tilraunarinnar sýndu engan marktækan mun á 

hámarkskrafti og tímann sem tók til að ná hámarkskrafti. Hins vegar var marktækur munur á 

heildarvinnu í prófuninni þegar þáttakenndur voru á lág-kolvetna fæði samanborið við há-
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kolvetna fæði. Þegar einstaklingarnir voru á há-kolvetna fæði var heildarvinnan meiri heldur 

en þegar þau voru á lág-kolvetna fæði (Michalczyk o.fl., 2019). Rannsókn Cipryan og félaga 

sýndu álíka niðurstöður, þ.e. að ekki var martækur munur á loftfirrtri afkastagetu hópsins sem 

var á ketó mataræði samanborið við hópinn sem var á hefðbundnu mataræði (McSwiney o.fl., 

2019). Rannsókn Wilson og félaga könnuðu áhrif ketó mataræðisins á loftfirrta afkastagetu. 

Borinn var saman styrkur og kraftur tveggja hópa. Annar hópurinn var á ketó mataræði og 

hinn á hefðbundnu fæði. Tryggt var að prótein magn mataræðana tveggja væri svipað. Notast 

var við hnébeygju og bekkpressu við prófun á hámarksstyrk og sprett á hjóli til að mæla 

hámarkskraft. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hvorki var marktækur munur á bæði 

líkamlegum styrk og krafti hópanna né bætingu á líkamslegum styrk og krafti (Wilson o.fl., 

2020). 
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Tafla 2: Samantekt af niðurstöðum á áhrifum mismunandi mataræðis á líkamleg afköst samanborið við hefðbundið mataræði 

Rannsókn Úrtak Tímabil Hreyfing/íþrótt Mæliaðferð Munur Réttmæti 

Vegan 

 
Król o.fl., 
2020 
Pólland 

 
N=52 
25-37 ára 

 
4 dagar 
 

 
Langhlaup 

 
- VO2max mælingar á hlaupabretti 

 
Hærra VO2max hjá 
vegan hópnum 
 
Enginn munur á 
kraftmyndun 

- Stutt tímabil 
- Stórt staðalfrávik í fjölda km hlaupið vikulega milli hópana 
tveggja 
- Óljóst VO2max próf 
- Hátt brottfall miðað við stærð úrtaks 
+ Kröfur þáttöku nákvæmar 
+ Svipuð heildarorku inntaka hópana 
+ Útilokun þýðis nákvæm 

Lacto-ovo grænmetisfæði 

 
Hietavala  
o.fl., 2012 
Finnland 
 

 
N=9 
20-26 
ára, kk 

 
8 dagar 

 
Hjólreiðar 

 
- Cycle ergometer VO2max 
mælingar  

 
Enginn 

- Aðeins 4 dagar á grænmetisfæði og hefðbundnu fæði 
-Lítið úrtak 
- Stutt tímabil 
- Ekki nógu langt próf 
- Munur var á heildarorku inntöku hópana 
+ Sambærilegir hópar 
+ Kröfur þáttöku nákvæmar 

 
Raben o.fl., 
1992 
Danmörk 

 
N=8  
kk 
 

 
6 vikur 

 
Hjólreiðar og 
hlaup 

 
- VO2max mælingar á hlaubabretti 
eða cycle ergometer 

 
Enginn 

+ Orkusamsetning og hitaeiningafjöldi hópana var svipuð 
+ Sambærilegir hópar 
+ Kröfur þáttöku nákvæmar 
+ Viðeigandi lengd þolprófs 
- Lítið úrtak 
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Blancquaret 
o.fl., 2018 
Belgía 
 

 
N=39 
16-34 ára 
kvk 

 
6 
mánuðir 

 
Hjólreiðar 

 
- Cycle ergometer VO2max 
mælingar 

 
Enginn 

- Aðeins þriggja daga matardagbók 
- Kröfur þáttöku ekki nógu nákvæm 
-Ekki rannsakað íþróttafólk 
+ Double-blind placebo-controlled study  
+ Sambærilegir hópar 
+ Viðeigandi lengd þolprófs 
+ Orkusamsetning og hitaeiningafjöldi hópana var svipuð 
+ Notast var við blóðprufu til að mæla magn kreatíns og karnósíns 

 
Wells o.fl., 
2002 
Bandaríkin 

 
N=21 
60-70 
ára, kk 

 
3 
mánuðir 

 
Styrktaræfingar 
með þyngd 

 
- Fótapressa (N)2 

 

- Chest press (N)2 

 
- Arm pull (N)2 

 
- Seated leg flexion (Nm)2 

 
- Seated leg extension (Nm)2 
 

 
Meiri aukning hjá 
grænmetisætum í 
hnjáréttu 
 
 
Enginn munur í 
öðrum prófunum 

+ Kröfur þáttöku nákvæmar 
+ Umsjón mataræðis nákvæm  
+ Umsjón styrktaræfinga nákvæm 
+ Persónuleg æfingaprógröm 
+ Nákvæmar og mismunandi mælingar á styrk ásamt þáttum sem 
hafa áhrif á styrk 
+ Viðurkenndar aðferðir við mælingar 
+ Samræmi prótein inntöku hópana 
- Aðeins þriggja daga matardagbók 
- Ósamræmi aldurs og staðalfrávik þess milli hópana 
- Lítið úrtak 
- Ekki tekið tillit til þjálfunarástand úrtaks 
- Ekki rannsakað íþróttafólk 

 
Campbell 
o.fl., 1999 
Bandaríkin 

 
N=19 
51-69 
ára, kk 

 
3 
mánuðir 

 
Styrktaræfingar 
með þyngd 

- Fótapressa (N) 
 

- Chest press (N) 

 
- Arm pull (N) 

 
- Leg flexion (Nm) 

 
- Leg extension (Nm) 

 
Enginn 

- Ekki rannsakað íþróttafólk  
- Aðeins þriggja daga matardagbók 
- Lítið úrtak 
- Óljóst hvernig grænmetisfæði var neytt 
+ Kröfur þáttöku nákvæmar 
+ Umsjón styrktaræfinga nákvæm 
+ Sambærilegir hópar 
+ Viðurkenndar aðferðir við mælingar 
+ Samræmi prótein inntöku hópana 
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Haub o.fl., 
2005 
Bandaríkin 

 
N=26 
60-70 
ára, kk 

 
3 
mánuðir 

 
Styrktaræfingar 
með þyngd 

- Fótapressa (N) 

 

- Chest press (N) 
 
- Arm pull (N) 
 
- Leg flexion (Nm) 
 
- Leg extension (Nm)  

 
Enginn 

+ Kröfur þáttöku nákvæmar 
+ Umsjón mataræðis nákvæm  
+ Samræmi prótein inntöku hópana 
+ Samræmi í orkuinntöku 
- Aðeins þriggja daga matardagbók 
- Ekki tekið tillit til þjálfunarástand úrtaks 
- Ekki rannsakað íþróttafólk 
 

 
Baguet o.fl., 
2011 Belgía 

 
N=20 
19-23 
ára, kk & 
kvk 

 
5 vikur 

 
Hjólreiðar 
 
Spretthlaup 

 
- Cycle ergometer 6x6 sek sprettir 
 
- Blóðsýni 

 
Enginn 

- Ekki rannsakað íþróttafólk 
- Lítið úrtak 
- Aðeins þriggja daga matardagbók 
+ Samræmi í orkuinntöku 
+ Samræmi kreatín inntöku hópana 
+ Vel skipulagt æfingaprógram 

 
Shomrat o.fl., 
2000  
Ísrael 

 
N=24 
26-30 
ára, kk 

 
1 vika 

 
Hjólreiðar 

 
- Wingate loftfirrt próf á hjóli 

Bæting á 
meðaltalskraft 
myndun 
sambærileg 
 
Einungis bæting í 
hámarkskraft í 
alætuhóp 

+ Single blind placebo controlled rannsókn 
- Lítið úrtak 
- Óskýrt hversu vel þjálfaðir þáttakenndur eru 
- Ekki tekið fram hvernig umsjón og eftirfylgni mataræða var háttað 
- Stutt tímabil 
- Óljóst hvernig grænmetisfæði  
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Ketó 

 
McSwiney 
o.fl., 2017 
Írland 

 
N=20 
19-40 
ára, kk 

 
3 
mánuðir 

 
Maraþon 
 
Ultramaraþon 
 
Þríþraut 
 
Járnmaður 
 
Hjólreiðar 
 
Adventure race 

 
- Blóðsýni 
 
- SS sprint á hjóli 
 
- 100 km TT á hjóli 
 
- Cycle ergometer VO2max 
mælingar 

Enginn munur á 
loftháð afköst 
hópana  
 
Enginn munur á 
100 km TT á hjóli 
 
Meiri 
hámarkskraftur + 
aukning 
hámarkskrafts ketó 
hópsins 
 
Minnkun í 
hámarkskraft há-
kolvetna hópsins 

- Lítið úrtak 
- Hátt brottfall miðað við stærð úrtaks 
- Aðeins þriggja daga matardagbók 
- Aðeins stuðst við hjólapróf þrátt fyrir mismunandi bakgrunn 
þáttakennda 
+ Viðeigandi lengd rannsóknar 
+ Umsjón mataræðis nákvæm  
+ Vel skipulagt æfingaprógram 
+ Viðeigandi lengd þolprófs 
+ Vel útfærð loftfirrt próf 
+ Nákvæmar mælingar fyrir loftháð og loftfirrt afköst 
+ Kröfur þáttöku nákvæmar 
 

 
Phinney o.fl., 
1983 
Bandaríkin 

 
N=5 
kk 

 
5 vikur 

 
Hjólreiðar 

 
- Cycle ergometer VO2max 
mælingar 
 
- Blóðsýni 

 
Enginn 

- Lítið úrtak 
- Ekki tekið fram hvernig umsjón og eftirfylgni mataræða var háttað 
+ Viðeigandi lengd rannsóknar 
+ Viðeigandi lengd þolprófs 
+ Viðeigandi próf fyrir úrtak 
+ Kröfur þáttöku nákvæmar 

 
Shaw o.fl., 
2019 Nýja 
sjáland 

 
N=8 
24-34 
ára, kk 

 
31 dagar 

 
Maraþon 
 
Ultramaraþon 
 
Þríþraut 

 
- Hlaup til þreytu á 70% VO2max 
 
- Graded economy hlaupapróf (6 
stig) 
 
- Blóðsýni 

Enginn munur á 
loftháð afköst 
hópana 
 
líkamleg 
afkastageta hömluð 
við +70% VO2max 
hjá ketó hópnum 
 
Afkastageta ketó 
hóps viðhaldið við 
≤60% VO2max 

- Lítið úrtak 
+ Viðeigandi lengd þolprófs 
+ Kröfur þáttöku nákvæmar 
+ Umsjón mataræðis nákvæm  
+ Blóðprufur til að staðfesta ketósu 
+ Viðeigandi lengd rannsóknar 
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Heatherly 
o.fl., 2018 
Bandaríkin 

 
N=8 
29-49 
ára, kk 

 
3 vikur 

 
Langhlaup 

 
5x10 mín hlaup + 5 km hlaup 

 
Enginn 

- Lítið úrtak 
- Ónákvæmt próf 
- Aðeins fylgst með mataræði fyrstu 3-5 dagana á ketó og há-
kolvetna fæði 
- Kröfur þáttöku ekki nógu nákvæm 
+ Viðeigandi lengd rannsóknar 

 
Rhyu o.fl., 
2014 Suður 
kórea 

 
N=20 
15-17 ára 

 
3 vikur 

 
Taekwondo 

 
2 km hlaup 

Meiri bæting var 
hjá hópnum sem 
neytti hefðbundið 
mataræði. Ketó 
hópurinn var með 
betri tíma 

- Lítið úrtak 
- Óhentugt próf fyrir úrtak 
- Staðfesting mataræðis ónákvæm 
+ Viðeigandi lengd rannsóknar 
+ Umsjón mataræðis nákvæm  

 
Paoli o.fl., 
2012 Ítalía 

 
N=8 
15-26 
ára, kk 
 

 
5 
mánuðir 

 
Áhaldafimleikar 

- Hanging straight leg raise 
 
- Armbeygjur 
 
- Dýfur 
 
- Upphífingar 
 
- Hnébeygju hopp 
 
- Counter movement jump 
 
- 30 sek hopp 

 
Enginn 

- Lítið úrtak 
- Aðeins þriggja daga matardagbók 
+ Viðeigandi lengd rannsóknar 
+ Viðeigandi próf fyrir úrtak 

 
Greene o.fl., 
2018 Ástralía 

 
N=12 
24-53 
ára, kvk 

 
3 
mánuðir 

 
Kraftlyftingar & 
Ólympískar 
lyftingar 

 
- Blóðsýni 
 
- Kraftlyftingar: Bekkpressa, 
Hnébeygja Réttstöðulyfta,  
 
- Ólympískar lyftingar: 
Jafnhending, Snara 

 
Enginn 

- Lítið úrtak 
- Kröfur þáttöku ekki nógu nákvæm 
- Hátt brottfall miðað við stærð úrtaks 
+ Umsjón mataræðis nákvæm  
+ Viðeigandi próf fyrir úrtak 
+ Þáttakenndur gátu sjálf mælt hvort þau væru í ketósu 
+ Viðeigandi lengd rannsóknar 
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Cipryan o.fl., 
2018  

 
N=17 
18-30 
ára, kk 

 
4 vikur 

 
Langhlaup og 
HIIT 

- VO2max mælingar á hlaubabretti 
til þreytu 
 
- 5 endurtekningar af 3 mín HIIT á 
100% VO2max 
 
- Blóðsýni 

 
Enginn 

+ Kröfur þáttöku nákvæmar 
+ Umsjón mataræðis nákvæm 
+ Viðeigandi lengd þolprófs 
- Óskýrt hversu vel þjálfaðir þáttakenndur eru 
- Lítið úrtak 

 
Wilson o.fl., 
2020 
Bandaríkin 

 
N=25 
18-30 
ára, kk 

 
10 vikur 

 
Styrktaræfingar 
með þyngd 
 
Hjólreiðar 
 
 

 
- Hnébeygja 
 
- Bekkpressa 
 
- 10 sek Wingate anaerobic próf á 
hjóli 

 
Enginn 

 
+ Mælt var magn ketóna í blóði vikulega 
+ Kröfur þáttöku nákvæmar 
+ Umsjón mataræðis nákvæm 
+Viðeigandi lengd rannsóknar 
+ Vel skipulagt æfingaprógram 
- Hátt brottfall miðað við stærð úrtaks 
- Lítið úrtak 

Lág-kolvetna fæði 

 
Michalczyk 
o.fl., 2019 
Pólland 

 
N=15 
21-25 
ára, kk 

 
5 vikur 

 
Körfubolti 

 
- 30 sek Wingate anaerobic próf á 
hjóli 
 
- Blóðsýni 

Meiri heildarvinna 
úrtaks á há-
kolvetnafæði 
 
Enginn munur á 
hámarkskrafti og 
tíma til að ná 
hámarkskrafi 

- Lítið úrtak 
- Kröfur þáttöku ekki nógu nákvæm 
- Aðeins þriggja daga matardagbók 
- Próf ekki nógu hentugt fyrir úrtak 
+ Svipað getustig úrtaks 
+ Allar máltíðir ákveðnar fyrir úrtak 
+ Viðeigandi mataræði fyrir úrtak 
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3. Umræða 

3.1. Vegan mataræðið 
Erfitt er að segja til um hvort vegan mataræðið geti aukið frammistöðu íþróttafólks þar sem 
að einungis var fundin ein rannsókn (Król o.fl., 2020) sem talin var nothæf og áreiðanleg. Þó 
svo að niðurstöðurnar sýndu að einstaklingar sem neyttu vegan mataræðisins væru með betri 
loftháð afköst ber að gæta að nokkrum lykilþáttum sem gætu mögulega haft áhrif á þær 
niðurstöður. Rannsóknartímabilið stóð yfir í aðeins fjóra daga sem er mjög stuttur tími til að 
kanna áhrif mataræðis í tengslum við líkamleg afköst, hvort sem þau eru jákvæð eða 
neikvæð. Einnig var brottfall úrtaks 21% sem er fremur hátt. Annar og mögulega helsti 
þátturinn sem gæti útskýrt þennan mun í loftháðum afköstum hópanna tveggja er staðalfrávik 
fyrir fjölda kílómetra sem hlaupnir voru í báðum hópum. Staðalfrávik fyrir fjölda kílómetra 
sem hlaupnir voru á viku í vegan hópnum voru þrír kílómetrar, samanborið við 21 kílómetra í 
hópnum sem neytti hefðbundins mataræðis. Einstaklingar vegan hópsins eru sambærilegri 
heldur en þeir sem neyttu hefðbundins mataræðis og gætu einstaklingar sem hlupu minna í 
hópi hefðbundins mataræðis mögulega komið verr út úr VO2max prófunum vegna þess að 
þau eru ekki í eins góðri þjálfun. Einnig hefði verið betra ef nánari lýsing hefði verið gefin á 
því hvernig VO2max prófuninni var háttað. VO2max prófun gefur ekki nægilega áreiðanlega 
mynd á loftháðum afköstum yfir lengri tíma ef ekki er tilgreint hvernig prófuninni var háttað. 
Loftháðar íþróttir standa oftast yfir lengri tíma og því er mikilvægt að notast við slíkar 
prófanir. Ómögulegt er að segja um áhrif vegan mataræðis á líkamlegan styrk þar sem engar 
rannsóknir fundust um viðfangsefnið. 

 

3.2. Grænmetisfæði (Lacto-ovo vegitarian) 
Meira hefur verið rannsakað um áhrif lacto-ovo grænmetisfæðis bæði á loftháð og loftfirrt 
afköst samanborið við vegan mataræði. Þær rannsóknir sem könnuðu loftháð áhrif sýndu allar 
að lacto-ovo grænmetisfæði hefur hvorki frammistöðuaukandi né hamlandi áhrif á árangur. 
Aðeins ein rannsókn sýndi að konur sem neyttu lacto-ovo grænmetisfæði höfðu betri loftháð 
afköst heldur en konur sem neyttu hefðbundis fæðis á meðan karlkyns hópar rannsóknarinnar 
sýndu engan mun. Rannsóknirnar sem voru notaðar innihéldu hópa sem höfðu mismunandi 
orkusamsetningu og orkuinntöku ásamt hópum sem höfðu svipaða orkusamsetningu og 
inntöku. Allar rannsóknirnar tryggðu að hóparnir væru sambærilegir og að kröfur til þátttöku 
og brottfals væru skýrar. Hins vegar studdust margar rannsóknir aðeins við fjagra daga 
matardagbækur sem gæti aukið skekkju niðurstaðna. Aðrir þættir sem gætu hafa valdið 
skekkju eru meðal annars lítil úrtök rannsókna. Stærsta úrtak rannsókna sem gerðar voru á 
lacto-ovo grænmetisfæði innihéldu aðeins 39 einstaklinga. Margar rannsóknir innihéldu færri 
en 10 aðila. Kostir rannsóknar Blancquaret og félaga (2018) ásamt rannsókn Raben og félaga 
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(1992) er meðal annars að þar var stuðist við VO2max prófanir þar sem krafa var gerð að 
aðeins var hætt prófun þegar viðkomandi gat ekki viðhaldið ákveðinni ákefð lengur. Slík 
prófun gefur góða mynd yfir loftháð afköst einstaklinga þar sem aðeins er hætt ákefð þegar 
loftháð efnaskiptakerfi geta ekki uppfyllt orkumyndun ákefðar lengur. Rannsókn Hietavala 
(2012) studdist hins vegar ekki við slíkar prófanir.  

Rannsóknir sem könnuðu áhrif lacto-ovo grænmetisfæðis á loftfirrð afköst sýndu 
sambærilegar niðurstöður, það er að lacto-ovo grænmetisfæði hefur hvorki 
frammistöðuaukandi né hamlandi áhrif á afkastagetu. Rannsókn Shomrat og félaga (2000) 
sýndi að einungis alætur juku hámarkskraft sinn við sprettprófanir á hjóli. Hins vegar voru 
nokkrir lykilþættir rannsóknarinnar óskýrir. Rannsóknartímabilið stóð aðeins yfir í eina viku 
sem er fremur stutt til þess að meta áhrif mataræðis á afkastagetu, eins og áður hefur komið 
fram. Þjálfunarástand þátttakennda var einnig óljóst ásamt umsjón og eftirfylgni mataræðis. 
Þessir þættir skipta miklu máli varðandi marktækni niðurstaðna. Aðrar rannsóknir sem 
studdust við sprettprófanir á hjóli sýndu engan mun. Rannsókn Wells og félaga (2002) sýndi 
aðeins marktækan mun á hnjáréttu prófi (knee extension), þar sem lacto-ovo grænmetisætur 
sýndu fram á meiri styrktaraukningu. Engin munur var á öðrum prófunum. Wells og Haub 
tóku hinsvegar ekki tillit til þjálfunarástand þátttakenda. Hugsanlega getur það, ásamt 
ósamræmi aldurs og staðalfrávik þess milli hópanna verið skýringin á styrktaraukningu 
grænmetisæta. Mikil styrktaraukning myndast oft þegar einstaklingar byrja að stunda 
styrktarþjálfun ásamt því að styrktargeta minnkar oft með aldri (Kenney o.fl., 2011). Aðrar 
rannsóknir á styrktargetu lacto-ovo grænmetisæta sýndu engan mun á neinum 
styrktarprófunum. Heildina á litið telur höfundur þessarar samantektar rannsóknirnar um áhrif 
lacto-ovo grænmetisfæðis á loftfirrða afkastagetu, vera til fyrirmyndar, fyrir utan þá þætti 
sem áður hafa verið nefndir auk eftirfarandi þátta; lítil úrtök, aðeins þriggja daga 
matardagbækur og að ekki hafi verið rannsakað íþróttafólk. Einn þáttur sem margar 
rannsóknir tryggðu var að prótein og/eða kreatín inntaka lacto-ovo grænmetisæta og alæta 
væri jöfn. Einfaldara er að uppfylla prótein og kreatín þörf líkamans fyrir loftfirrð átkök 
þegar hefðbundins fæðis er neytt samanborið við grænmetisfæði. Höfundur þessarar 
samantektar telur að niðurstöður rannsóknanna hefðu sennilega sýnt fram á 
frammistöðuaukandi áhrif hefðbundis mataræði á loftfirrð afköst samanborið við lacto-ovo 
grænmetisfæði ef ekki hefði verið leiðrétt fyrir prótein og kreatín inntöku hópanna. Þörf er á 
rannsóknum sem skoða bæði loftháða og loftfirrða afkastagetu þar sem ekki er samræmi í 
orku og kreatín inntöku milli hópa til að fá niðurstöður sem eru sem líkastar 
raunveruleikanum. Höfundur telur það vera vegna þess að í raunveruleikanum ræður fólk og 
velur matvælin sín sjálft. Ef næringar og orkuinntaka er skipulögð ýtarlega með 
fæðubótarefnum svo að hóparnir séu sem líkastir þá hefur það lítið að segja fyrir hver áhrifin 
á líkamlega afkastagetu verða við venjulegar aðstæður fyrir það mataræði sem fólk neytir. 
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3.3. Lág-kolvetna mataræði 
Einnig er erfitt að segja til um hvort ketó eða LKL mataræðið gæti aukið frammistöðu 
íþróttafólks. Rannsókn Michalczyk og félaga (2019) var eina rannsóknin sem kannaði áhrif 
lág-kolvetna mataræðis á líkamlega afkastagetu. Matarprógram var fyrirfram ákveðið fyrir 
þátttakenndur og hentaði það vel fyrir afreksíþróttafólk. Hins vegar var aðeins stuðst við 
þriggja daga matardagbækur. Einnig voru kröfur til brottfalls ekki nógu nákvæmar. 
Niðurstöður könnunarinnar gáfu til kynna að enginn munur var á heildarkrafti há-kolvetna og 
lág-kolvetna hóps við loftfirrt próf á hjóli. Há-kolvetna hópurinn sýndi þó fram á meiri 
heildarvinnu. Þessar niðurstöður gefa vísbendingu um að lág-kolvetna fæði geti hamlað 
loftháð afköst af meðal-hárri ákefð yfir lengri tíma. Mögulega hefðu niðurstöður verið 
öðruvísi ef notast hefði verið við annars konar loftfirrt próf þar sem hjólapróf er ekki 
nægilega hentugt fyrir körfuboltamenn. Þörf er á að kanna og meta fleiri rannsóknir sem 
fjalla um áhrif lág-kolvetna fæðis á afkastagetu. Ástæðan fyrir því að aðeins ein rannsókn var 
notuð til þess að kanna áhrif lág-kolvetna mataræðis á líkamleg afköst er vegna þess að meiri 
áhersla var lögð á áhrif ketó mataræðisins á líkamleg afköst.  

 

3.4. Ketó mataræði 
Rannsóknir ketó mataræðisins á loftháð afköst gáfu oftast þær niðurstöður að mataræðið 
hafði hvorki frammistöðuaukandi né hamlandi áhrif á loftháð afköst. Hins vegar voru einnig 
niðurstöður sem sýndu fram á að við ákveðið VO2max dró úr líkamlegum afköstum eða 
afkastageta hóps sem var ekki á ketó mataræði jókst. Lengd rannsóknanna voru við hæfi þar 
sem tíma tekur fyrir líkaman að komast í ketósu. Prófanirnar sem notaðar voru fyrir mælingar 
á loftháðum afköstum í rannsóknum á ketó mataræðinu voru einnig við hæfi og gáfu góða 
hugmynd um lotháð afköst þátttakennda. Oft var stuðst við VO2max mælingar yfir lengri 
tíma eða þar til viðkomandi gat ekki haldið ákveðinni ákefð lengur, eða rannsóknir sem 
miðuðu við ákveðin kílómetra fjölda sem átti að klára. Rannsón Phinney og félaga (1983) 
studdist við VO2max prófanir og var krafan sett að viðhalda þurfti ákveðnu álagi í eins 
langan tíma og hægt var. Einnig studdust þeir við tveggja klukkustunda hjóla-próf. Rannsókn 
McSwiney og félaga (2017) notaði VO2max próf samhliða 100 kílómetra hjólreiðum. 
Rannsókn Shaw (2019) ásamt rannsókn Cipryan (2018) studdust við VO2max hlaupapróf til 
þreytu ásamt öðrum prófum. Höfundur þessarar samantektar telur að rannsóknir Heatherly og 
félaga (2018) ásamt Rhyu og félaga (2014) hefðu verið sterkari ef stuðst hefði verið við 
VO2max mælingar.  

Rannsókn McSwiney og félaga (2017) var eina rannsóknin sem sýndi fram á að ketó 
mataræðið hefði frammistöðuaukandi áhrif á loftfirrð afköst samanborið við hefðbundið- eða 
há-kolvetna mataræði. Rannsóknin þeirra var til fyrirmyndar fyrir utan nokkur mikilvæg 
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atriði sem draga úr áreiðanleika hennar. Helsti þátturinn er sá að brottfall þátttakenda var yfir 
57% sem höfundur telur alltof hátt og getur gjörbreytt niðurstöðunum. Ekki er ólíklegt að 
brottfall hafi verið svona hátt vegna þess að þáttakenndur upplifðu versnandi frammistöðu á 
mataræðinu. Þar sem þátttakenndur voru vel þjálfaðir íþróttamenn og taka þátt í keppnum er 
ekki ólíklegt að þeir hætti í rannsókninni ef mataræðið hefur slæm áhrif á líkamleg afköst. 
Ástæður brottfalls voru eftirfarandi; meiðsli, tímafrekt ferli, óhæfir til að klára seinni prófun, 
þjálfun of erfið eða tæknileg villa fyrir seinni prufun. Mögulegt er að sumir þessara þátta, 
eins og til dæmis meiðsli, óhæfni til að klára prófun og of erfið þjálfun hafi orsakast vegna 
mataræðis sem hentaði þátttakendum illa. Einnig voru einungis teknar prófanir á hjóli, þrátt 
fyrir mismunandi bakgrunn þátttakenda. Betra hefði verið að styðjast við próf sem er í 
samræmi við þá íþrótt sem þátttakenndur stunda. Hentugt hefði verið að geta valið á milli 
hjólaprófs, hlaupaprófs og mögulega sundprófs ef sá möguleiki hefði verið fyrir hendi. Hins 
vegar var rannsókn McSwiney og félaga (2017) ekki sú eina sem var með hátt brottfall. 
Rannsókn Wilson og félaga (2020) ásamt rannsókn Greene og félaga (2018) voru einnig með 
hátt brottfall þátttakennda og voru allar rannsóknirnar með lítið úrtak á bilinu 5-25 
einstaklinga. Hins vegar var gott að flestar þessar rannsóknir notuðust við prófanir sem 
samsvarar íþróttaiðkunn þátttakenda. Aðeins það að prófanirnar sem notaðar voru séu lík eða 
tengd þeirri íþrótt sem þátttakendur stunda, eykur áreiðanleika niðurstaðna töluvert 
samanborið við rannsóknir sem styðjast við annars konar hreyfingu. 
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4. Lokaorð 
Flest allar rannsóknir sem stuðst var við í ritgerðinni eiga það sameiginlegt að reglur fyrir 
þátttöku og brottfall voru skýrar ásamt því að umsjón mataræðis var nákvæm. Úrtök voru lítil 
og aðeins var fylgst með mataræði yfir stuttan tíma. Erfitt getur verið að gera rannsóknir á 
líkamlegum afköstum með stór úrtök ásamt því að fylgjast með mataræði hvers og eins yfir 
allt rannsóknartímabilið.  

Skoðun höfundar um viðfangsefnið eftir að hafa lesið rannsóknirnar er sú að enginn 
ávinningur er fyrir íþróttaiðkenndur við það að fylgja einhverju sérstöku mataræði. 
Íþróttaiðkenndur eiga frekar að hugsa um það að borða hollan, fjölbreyttan og næringarríkan 
mat til þess að uppfylla orku og næringaþörfum sínum, heldur en að neyta einungis ákveðis 
fæðis, sem getur oft á tíðum verið takmarkandi hvað varðar næringu og orku. Kostir og gallar 
eru í öllum af þessum matarkúrum og því telur höfundur að skynsamlegast sé að fá það besta 
úr öllum mataræðum. Ef fjölbreytt hefðbundið fæði hentar ákveðnum aðilum ekki, ættu þau 
að prufa sig áfram og komast að því hvað virkar best fyrir þau.  
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