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Ágrip 

Ritgerð þessi er umfjöllun um helstu fæðubótarefni sem notuð eru í tengslum við íþróttir. 

Þessi umfjöllun ætti að nýtast bæði íþróttamönnum og almenningi sem eru að nota eða 

hyggjast nota fæðubótarefni til þess að bæta árangur sinn í íþróttum á einhvern hátt. Fjöldi 

rannsókna var skoðaður til þess að kanna ágæti þeirra efna sem fjallað er um. Sum efni hafa 

verið meira rannsökuð en önnur. Sum efni eru talin bæta frammistöðu í íþróttum en önnur 

ekki og sum efni eru ekki nógu mikið rannsökuð til þess að hægt sé segja til um það. Kreatín 

og koffín eru líklega mest rannsökuðu efnin sem fjallað er um og eru þau bæði talin bæta 

frammistöðu í íþróttum á einhvern hátt. Síðan eru önnur efni eins og t.d. tárín og karnitín 

sem eru minna rannsökuð og/eða hafa lítil áhrif á frammistöðu í íþróttum skv. þeim 

rannsóknum sem skoðaðar voru. Ekki er til mikið magn af heildstæðri umfjöllun um helstu 

íþróttafæðubótarefni á íslensku á vefnum og ætti þessi umfjöllun því að nýtast vel.  

 



4 

Efnisyfirlit 

Ágrip ........................................................................................................................................... 3 

Töfluskrá..................................................................................................................................... 5 

Formáli ....................................................................................................................................... 6 

1 Inngangur ............................................................................................................................ 7 

2 Prótein og önnur uppbyggingarefni ................................................................................... 8 

2.1.1 Mysuprótein ............................................................................................................ 9 

2.1.2 Kasein prótein .......................................................................................................... 9 

2.2 BCAA ............................................................................................................................. 10 

2.3 Glútamín ....................................................................................................................... 11 

3 Efni sem eiga að auka orku/úthald .................................................................................. 12 

3.1 Pre-workout blöndur .................................................................................................... 12 

3.1.1 Koffín...................................................................................................................... 12 

3.1.2 β-alanín .................................................................................................................. 15 

3.1.3 Tárín ....................................................................................................................... 15 

3.1.4 Arginín.................................................................................................................... 17 

3.1.5 L-karnitín ................................................................................................................ 18 

3.1.6 L-citrulline .............................................................................................................. 18 

3.2 Kolvetnablöndur ........................................................................................................... 19 

3.3 Sölt (e. Electrolytes) ...................................................................................................... 20 

3.4 Rauðrófu – duft/safi ..................................................................................................... 21 

4 Kreatín............................................................................................................................... 22 

5 Ólögleg efni ....................................................................................................................... 24 

6 Lokaorð ............................................................................................................................. 25 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 26 



5 

Töfluskrá 

Tafla 1. Koffíninnihald ýmissa drykkjar- og matvara ................................................ 13 

 



6 

Formáli 

Ég ákvað að velja mér þetta umfjöllunarefni þar sem að ég nota og hef notað fæðubótarefni í 

tengslum við íþróttaiðkun og langaði mér því að fræðast meira um þau. Ég vil þakka 
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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. 
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Ólafur Jónsson 
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1 Inngangur  

Fæðubótarefni hafa náð miklum vinsældum á undanförnum árum og yfirleitt er markmið 

þeirra að bæta heilsu eða frammistöðu í íþróttum á einhvern hátt. 

Skilgreining Matvælastofnunar á fæðubótarefnum er eftirfarandi:  

Matvæli sem eru ætluð sem viðbót við venjulegt fæði og sem eru með hátt hlutfall af 

vítamínum, steinefnum eða annars konar efnum sem hafa næringar- eða lífeðlisfræðileg 

áhrif. Þessi efni geta verið ein sér eða blönduð saman, og eru markaðssett í formi skammta, 

nánar tiltekið sem hylki, brjóstsykur, töflur, pillur og í öðru svipuðu formi, duftpokar, 

vökvaampúlur, dropaglös og í öðru svipuðu formi vökva og dufts sem er ætlað til inntöku í 

mældum, smáum skömmtum. (Matvælastofnun, 2020) 

Samkvæmt þessari skilgreiningu eru fæðubótarefni sem samanstanda t.d. mestmegnis af 

kolvetnum eða próteinum í raun ekki fæðubótarefni þó oftast sé talað um þau sem slík. 

Einnig eru t.d. orkudrykkir ekki skilgreindir sem fæðubótarefni þar sem þeir eru ekki í 

smáum, mældum skömmtum. 

Fjölbreytt og næringarríkt mataræði er líklega einn af mikilvægustu þáttunum þegar kemur 

að frammistöðu í íþróttum og líkamsrækt bæði hjá íþróttamönnum og almenningi. 

Fæðubótarefni koma ekki í staðinn fyrir fjölbreytt og næringarríkt matarræði, þau eru viðbót 

við fæðuna. Fæðubótarefni eru það sem á að setja punktinn yfir i-ið, þ.e. gera það að verkum 

að einstaklingur geti hlaupið örlítið hraðar, lyft þyngra eða hoppað hærra. Fæðubótarefni 

eru ekki nauðsynleg þegar kemur að íþróttum en hjá íþróttamönnum þar sem að lítið skilur á 

milli, t.d. nokkrar millisekúndur hjá spretthlaupurum eða nokkur kg í kraftlyftingum geta 

fæðubótarefni verið mikilvæg. Einnig eru fæðubótarefni vinsæl vegna þæginda þeirra. Þau 

eru oft í duft-, pillu- eða hylkjaformi og því auðvelt t.d. að taka þau með á æfingu (Mueller og 

Hingst, 2013). 

Í þessari ritgerð verður fjallað um mörg af vinsælustu fæðubótarefnunum sem hugsuð eru til 

þess að bæta frammistöðu í íþróttum og líkamsrækt. Fjallað verður almennt um efnin og 

kannað hvað rannsóknir segja um virkni þeirra. Sum af þessum efnum eru ekki 

fæðubótarefni skv. skilgreiningu á fæðubótarefnum en það verður engu að síður fjallað um 

þau. 
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2 Prótein og önnur uppbyggingarefni 

Neysla próteina eða próteinríkra matvara hefur löngum verið tengd uppbyggingu og viðhaldi  

vöðva og sem stuðningur við mikla þjálfun enda eru þau uppbyggingarefni líkamans. Prótein 

taka þátt í uppbyggingu og viðhaldi m.a. vöðva, beina, sina, húðarinnar og hársins. Byrjað var 

að framleiða prótein sem fæðubótarefni um 1930 en það varð vinsælla og auðveldara að 

nálgast það um 1970 (Mueller og Hingst, 2013). 

Ráðlagður dagskammtur af próteinum á dag fyrir einstaklinga frá tveggja ára aldri er 0,8-1,5 

g á hvert kg líkamsþyngdar og því gott að miða við 1,1 g/kg sem væri 88 g af próteini á dag 

hjá 80 kg manneskju. Samkvæmt ráðleggingum landlæknis ætti 10-20% af heildarorku að 

koma úr próteinum. Hjá eldra fólki er ráðlagður dagskammtur 1,1-1,3 g/kg og því gott að 

miða við 1,2 g/kg. Um 15-20% heildarorku ætti að koma úr próteinum hjá þessum hópi. Fyrir 

6-11 mánaða börn ætti prótein neysla að vera 7-15% af heildarorku og hjá 12-23 mánaða 

börnum ætti prótein neysla að vera 10-15% af heildarorku. Rannsóknir hafa gefið í skyn að 

dagleg próteinneysla hjá fólki sem æfir mikið ætti mögulega að vera um 1,4-1,8 g/kg eða t.d. 

um 112-144 g hjá 80 kg manneskju (Friedman og Lemon, 1989; Embætti landlæknis, 2016; 

Lemon, Tarnopolsky, MacDougall og Atkinson, 1992; Phillips o.fl., 2012; Tarnopolsky o.fl., 

1992; Tarnopolsky, MacDougall og Atkinson, 1988). Til eru dæmi þess að einstaklingar þurfi 

stærri skammt próteina en þessar ráðleggingar segja til um. Þættir sem hafa áhrif á 

próteinþörf eru m.a. hvaða íþrótt íþróttamaður stundar og hversu mikið hann æfir, og á það 

bæði við um ákefð, fjölda æfinga og tímalengd æfinga. Kraftlyftingafólk og einstaklingar sem 

stunda crossfit þurfa t.d. töluvert meira af próteinum heldur en langhlauparar eða 

hjólreiðafólk. Of mikil neysla próteins getur hins vegar haft slæm áhrif á frammistöðu vegna 

þess að prótein gæti þá verið að taka pláss í mataræðinu frá kolvetnum sem eru aðal 

orkugjafi líkamans. Einnig hafa margar rannsóknir sýnt að há próteinneysla geti aukið líkur á 

að fá sykursýki af tegund 2 (Chen o.fl., 2020; Houston o.fl., 2008; Malik, Li, Tobias, Pan og Hu, 

2016; Shang o.fl., 2016; Similä o.fl., 2012; Sluijs o.fl., 2010; Tinker o.fl., 2011; Wang, de 

Koning og Kanaya, 2010).  

Neysla próteins sem fæðubótarefni er ekki nauðsynleg fyrir flesta, þar sem flestir geta fengið 

nægt magn próteins úr fjölbreyttri fæðu. Inntaka próteins sem fæðubótarefni getur hins 

vegar haft góð áhrif á uppbyggingu vöðva og endurheimt þeirra sem það þurfa með því að 

auðvelda inntöku próteins fyrir og eftir æfingu. Mikilvægt er þó að hafa í huga að ákveðnir 

hópar, t.d. þeir sem eru á sérstöku eða sérhæfðu mataræði eins og vegan mataræði geta 

mögulega verið í áhættuhópi fyrir því að fá ekki nægt prótein úr fæðunni. Í þessum tilfellum 

getur prótein sem fæðubót verið mikilvægur liður í því að auka próteininntöku. Einstaklingar 

í þessum hópum eiga þó yfirleitt að geta fengið nægt prótein úr fæðunni séu þeir vel 



9 

upplýstir og meðvitaðir um næringarinnihald í mataræði sínu. Einnig þurfa sumir hópar eins 

og eldra fólk meira prótein úr fæðunni en aðrir hópar og þurfa því að passa upp á magn 

próteins í mataræði sínu (Moore, 2014; Mueller og Hingst, 2013). 

Í næstkomandi köflum verður farið yfir helstu prótein sem eru seld sem fæðubótarefni og 

kosti þeirra og galla í tengslum við mismunandi íþróttaiðkun. 

2.1.1 Mysuprótein 

Mysuprótein er prótein sem finnst í mjólk. Algengast er að nota mysuprótein í duftformi, en 

einnig innihalda vinsæl próteinstykki oft mysuprótein. Sem fæðubótarefni er mysuprótein 

vinsælasta próteinið (Mueller og Hingst, 2013). 

Ástæðan fyrir því er helst sú að mysuprótein er auðmeltanlegt og hentar því vel til þess að 

taka fyrir æfingu eða beint eftir æfingu þar sem próteinið getur fljótt nýst í uppbyggingu 

vöðva. Einnig stuðlar mysuprótein betur að nýmyndun próteina heldur en sojaprótein eða 

kasein prótein samkvæmt rannsókn frá 2009. Í þeirri rannsókn neyttu þátttakendur annað 

hvort mysu-, kasein-, eða sojapróteins áður en þeir framkvæmdu styrktaræfingu og var 

nýmyndun próteina í vöðvum mest eftir neyslu mysupróteins (Tang, Moore, Kujbida, 

Tarnopolsky og Phillips, 2009). Einnig er talið að amínósýrurnar sem eru í mysupróteini styrki 

ónæmiskerfið (Mueller og Hingst, 2013). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á ávinningi inntöku mysupróteins fyrir og eftir æfingar 

sýna flestallar góðar niðurstöður. Inntaka próteins fyrir æfingu getur m.a. minnkað 

vöðvaniðurbrot á æfingunni, sparað glýkógen í vöðvum og aukið vöðvanýmyndun og inntaka 

þess eftir æfingu hjálpar til við prótein nýmyndun og uppbyggingu vöðva (Morifuji o.fl., 2010; 

Tang o.fl., 2009). 

2.1.2  Kasein prótein 

Kasein prótein finnst einnig í mjólk og er svokallað gæðaprótein (e. complete protein) vegna 

þess að það inniheldur allar lífsnauðsynlegu amínósýrurnar (Mueller og Hingst, 2013). 

Lífsnauðsynlegu amínósýrurnar eru níu talsins og líkaminn þarf að fá þær úr fæðunni þar sem 

hann getur ekki myndað þær sjálfur. Þessar amínósýrur eru histidín, ísólefsín, lefsín, lýsín, 

metíónín, fenýlalanín, þreónín, trýptófan og valín (Stefán B. Sigurðsson, 2000). Kasein 

prótein er mun hægvirkara heldur en mysuprótein, þ.e. það meltist hægar og þar af leiðandi 

tekur það lengri tíma fyrir amínósýrurnar að ná út í blóðrásina miðað við mysuprótein. 

Kasein prótein á þar af leiðandi að vera gagnlegt til inntöku fyrir svefn, þar sem að seyting 

amínósýra til vöðva í svefni er talin bæta endurheimt vöðvanna. Einnig er talið vera gott að 

taka kasein prótein fyrir eða eftir æfingu blandað saman við mysuprótein til þess að fá bæði 

hraðverkandi og hægverkandi prótein inn í kerfið. Ekki hafa margar rannsóknir þó verið 

gerðar á ávinningi þess að taka kasein inn fyrir eða eftir æfingar (Mueller og Hingst, 2013). 



10 

Kouw og félagar sýndu að eldri karlmenn nýmynda meira prótein eftir inntöku 40 g af kasein 

próteini fyrir svefn miðað við þá sem fengu lyfleysu. Neysla kasein próteins fyrir svefn gæti 

því verið góð leið fyrir eldra fólk til að minnka vöðvarýrnun sem getur verið mikil á þessum 

árum (Kouw o.fl., 2017). 

Önnur rannsókn var gerð á ungum karlmönnum sem tóku þátt í 12 vikna æfingaáætlun, 

helmingur hópsins drakk drykk sem innihélt 27,5 g af kasein próteini og 15 g af kolvetnum 

fyrir svefn á meðan hinn helmingurinn fékk lyfleysu. Vöðvar styrktust og stækkuðu mun 

meira hjá hópnum sem fékk kasein prótein. Inntaka kasein próteins fyrir svefn ætti því að 

hjálpa til við uppbyggingu og styrkingu vöðva eftir þjálfun (Snijders o.fl., 2015). 

2.2 BCAA 

BCAA er skammstöfun á ensku orðunum branched chain amino acids og er samblanda af 

amínósýrunum lefsíni, ísólefsíni og valíni. Þær eru allar lífsnauðsynlegar amínósýrur þ.e. 

líkaminn framleiðir þær ekki sjálfur og við þurfum því að fá þær úr fæðunni, eins og kom 

fram að ofan. BCAA er mjög vinsælt fæðubótarefni í dag og er bætt í marga orkudrykki eins 

og t.d. Nocco en er líka selt sér í duftformi bæði með eða án koffíns. Þessar amínósýrur eru 

mjög mikilvægar í prótein nýmyndun og vöðvauppbyggingu, sérstaklega lefsín. Einnig er talið 

að BCAA geti verið notað sem orka í vöðvum ef þörf er á. BCAA er talið koma í veg fyrir 

vöðvaniðurbrot sé það tekið inn fyrir eða á æfingu. Sé BCAA tekið inn eftir æfingu er það 

talið auka prótein nýmyndun og vöðvauppbyggingu (Mueller og Hingst, 2013). 

Margar rannsóknir hafa sýnt minnkun á vöðvaniðurbroti vegna inntöku á BCAA fyrir æfingu 

bæði fyrir styrktar- og kraft- íþróttafólk sem og þolíþróttafólk (Coombes og McNaughton, 

2000; Jackman, Witard, Jeukendrup og Tipton, 2010; Koba o.fl., 2007; Shimomura o.fl., 

2010). Þó hafa ekki margar rannsóknir sýnt fram á jákvæð áhrif BCAA á frammistöðu 

þolíþróttafólks þ.e. að BCAA nýtist sem orka sem myndi t.d. geta nýst til lengri eða hraðari 

hlaupa (Negro, Giardina, Marzani og Marzatico, 2008; Watson, Shirreffs og Maughan, 2004). 

Amínósýrurnar lefsín, ísólefsín og valín eru hluti próteina sem við fáum úr fæðunni og er 

óvíst hvort það sé betra að taka inn BCAA á formi fæðubótar eða hreinlega að fá 

amínósýrurnar úr fæðunni eða úr hefðbundnu próteindufti. Kosturinn við BCAA er að hægt 

er að taka það auðveldlega inn á meðan æfingu stendur, á meðan að fáir færu að neyta 

próteinríkrar fæðu eða taka inn próteinduft á miðri æfingu. Í vörum sem innihalda BCAA er 

hlutfall amínósýranna yfirleitt 2:1:1 eða 3:1:1 þar sem mest er af lefsíni. T.d. gæti þá í einum 

skammti verið 2 g af lefsíni, 1 g af ísólefsíni og 1 g af valíni ef hlutfallið er 2:1:1. Talið er að 

hægt sé að taka inn BCAA í nokkuð miklu magni án þess að aukaverkanir geri vart við sig og 

inntaka á BCAA ætti því að vera hættulaus (Mueller og Hingst, 2013). Aukaverkanir inntöku á 

BCAA eru taldar vera t.d. ógleði og höfuðverkur en líklega þarf mjög mikið magn til þess að 
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þær geri vart við sig (Pathak, 2020). T.d. var gerð rannsókn á rottum þar sem inntaka á 10 

g/kg af BCAA hafði engin slæm áhrif á þær (Shimomura, Murakami, Nakai, Nagasaki og 

Harris, 2004). 

2.3 Glútamín 

Glútamín er sú amínósýra sem mest er af í líkamanum. Líkaminn framleiðir glútamín sjálfur 

og því er það í flestum tilfellum ekki lífsnauðsynleg amínósýra. Í fæðunni finnst glútamín í 

kjöti, fiski, baunum, mjólk og flestri fæðu sem er próteinrík. Töluvert af glútamíni fæst því úr 

fæðunni (Sigurður V. Smárason, 2007). 

Glútamín sem fæðubótarefni fæst í duftformi, pilluformi og hylkjaformi. Einnig er glútamíni 

stundum bætt í aðrar vörur eins og BCAA og próteinduft. Glútamín er talið hjálpa til við 

prótein nýmyndun og styrkja ónæmiskerfið, sérstaklega eftir langar og erfiðar æfingar eða 

keppnir eins og t.d. maraþon. Í slíkum átökum getur magn glútamíns í blóði minnkað og 

inntaka glútamíns getur unnið á móti því og minnkað vöðvaniðurbrot. Glútamín er talið 

hjálpa íþróttafólki sem glímir við mikla líkamlega þreytu, t.d. vegna ofþjálfunar eða verður oft 

veikt (Mueller og Hingst, 2013). 

Rannsókn frá 2012 sem gerð var á þolíþróttamönnum sem keppa í þolgreinum sem standa 

yfir í mjög langan tíma sýndi að mikil þjálfun og keppni getur haft áhrif á magn glútamíns í 

blóði. Magn glútamíns í blóði minnkaði um 19% eftir mjög langa áreynslu. Því gæti inntaka 

glútamíns sem fæðubótarefni verið mikilvæg til þess að vinna upp þetta tap (Borgenvik o.fl., 

2012). 

Song og félagar sýndu fram á bætingu ónæmisviðbragða hjá íþróttafólki sem var að æfa mjög 

mikið. Þátttakendum í rannsókninni var skipt í tvennt og annar hópurinn fékk glútamín en 

hinn lyfleysu. Hópurinn sem að tók inn glútamín sýndi betri ónæmisviðbrögð heldur en hinn 

hópurinn (Song o.fl., 2015). Svipaðar niðurstöður komu í ljós á eldra fólki þar sem 

ónæmiskerfið styrktist við inntöku á glútamíni eftir að hafa farið í bólusetningu við inflúensu 

(Paixão o.fl., 2021). 

Glútamín hefur verið talið minnka vöðvaniðurbrot þegar íþróttafólk er að létta sig. Aftur á 

móti sýndi rannsókn Finn og félaga að glútamín hafði engin áhrif á vöðvaniðurbrot, þ.e. 

vöðvaniðurbrot varð ekki minna eftir inntöku glútamíns í þeim aðstæðum þar sem 

íþróttafólk þarf að létta sig eins og t.d. fyrir keppni innan ákveðins þyngdarflokks (Finn, Lund 

og Rosene-Treadwell, 2003). 

Töluvert mikið af rannsóknum hafa verið gerðar á áhrifum glútamíns á ónæmiskerfið og skila 

þær margar jákvæðum niðurstöðum en minna hefur verið rannsakað um áhrif glútamíns á 

prótein nýmyndun og minnkun vöðvaniðurbrots og er óvíst hvort glútamín hafi mikil áhrif á 

þau ferli. 
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3 Efni sem eiga að auka orku/úthald 

3.1 Pre-workout blöndur 

Svokallaðar pre-workout blöndur eru sífellt að verða vinsælli, bæði meðal almennings og 

íþróttafólks. Því er haldið fram af framleiðendum pre-workout blanda og drykkja að bæta 

megi frammistöðu í íþróttum og á æfingum með notkun þeirra. Þessar blöndur á að innbyrða 

fyrir æfingar eða keppnir með það að markmiði að auka afköst, orku og snerpu. Þau 

innihalda flest ákveðna blöndu af efnum eins og koffíni, β-alaníni, arginíni og táríni ásamt 

fleiri efnum. Oftar en ekki er nákvæmt magn efnanna í blöndunum illa skilgreint. Frekar 

verður fjallað um hvert þessara efna fyrir sig hér að neðan. Pre-workout blöndur eru seldar 

m.a. í drykkjarformi, duftformi og hylkjaformi (Vogel o.fl., 2015). 

Pre-workout blöndur eru sagðar eiga að bæta þol á æfingum og því vinsæl í þeim tilgangi 

bæði hjá almenningi sem stundar íþróttir og almenna heilsurækt sem og meðal íþróttafólks. 

Hægt er að segja að orkudrykkir séu pre-workout, margir þeirra eru a.m.k. notaðir í þeim 

tilgangi en eru þó ekki allir endilega ætlaðir til þeirrar notkunar. Orkudrykkir innihalda hins 

vegar yfirleitt mikið magn af koffíni sem oft er haldið fram að bæti frammistöðu og árangur. 

(Magrini, Colquhoun, Dawes og Smith, 2016).  

Hér að neðan verður fjallað um efni sem algengt er að finnist í pre-workout blöndum og 

önnur efni sem eiga að auka orku/úthald. 

3.1.1 Koffín 

Koffín er náttúrulegt efni sem finnst í um sextíu plöntutegundum. Koffín er helst að finna í 

telaufi, kakóbaunum, gúaranakjörnum og kaffibaunum (Guðrún Gyða Hauksdóttir, 2014). 

Koffín hefur örvandi áhrif á líkamann í gegnum miðtaugakerfið og hefur þannig áhrif á 

hreyfivirkni (Nehlig, Daval og Debry, 1992). Koffín stöðvar boð adenósíns um þreytu til 

heilans og þess vegna líður mörgum sem taka inn koffín eins og að þreytan minnki. Flæði 

adenósins heldur þó áfram og þegar að koffín er komið úr blóðinu komast boð adenósíns til 

heilans og þreytan snýr aftur þar sem að adenósínið hélt áfram að safnast upp þegar áhrifa 

koffíns gætti (Svefnsetrið, 2020). 

Áhrif koffíns ná hámarki um 45-60 mínútum eftir inntöku og geta áhrif þess varað í um 5-7 

klukkustundir eða lengur þar sem að helmingunartími koffíns er um 5 tímar eða lengri  

(Myklebust, 2016). Þar sem að koffín er örvandi og tekur langan tíma að fara úr blóði vegna 

langs helmingunartíma getur það haft slæm áhrif á svefn (Karítas Kjartansdóttir, 2020; 

Mueller og Hingst, 2013). 



13 

Koffín hefur fjölþætt áhrif á líkamann og veldur m.a. útvíkkun æða, örari hjartslætti, og 

auknu blóðflæði og eru þessi áhrif talin bæta frammistöðu í íþróttum (Matvælastofnun, 

2020).  

Mikið framboð er á drykkjum sem innihalda töluvert magn af koffíni. Dæmi um drykki og 

matvörur sem innihalda koffín má sjá í töflu 1 (Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 2019). 

 

Tafla 1. Koffíninnihald ýmissa drykkjar- og matvara 

 Koffínmagn 

Kaffibolli (200 ml) 100 mg 

Nocco (330 ml) 105-180 mg 

Red bull (250 ml) 80 mg 

70-85% dökkt súkkulaði (100 g) 80 mg 

Svart te (200 ml) 35 mg 

Coca cola (500 ml) 48 mg 

Pepsi max (500 ml) 65 mg 

 

Orkudrykkir eru mjög vinsælir hérlendis, sérstaklega meðal ungs fólks, en í rannsókn sem 

MAST gerði kom í ljós að um 30% íslenskra ungmenna í 8. bekk drekka orkudrykki sem 

innihalda koffín og að í 10. bekk eru um 50% ungmenna sem neyta orkudrykkja sem 

innihalda koffín (Matís og Matvælastofnun, 2020). Orkudrykkir sem innihalda meira en 150 

mg af koffíni þarf að merkja sérstaklega að þeir innihaldi mikið koffín. Þær vörur sem 

innihalda meira en 320 mg/l af koffíni, má ekki selja hér á landi nema með sérstöku leyfi 

Matvælastofnunar og eru bannaðir innan 18 ára (Heilsuvera, 2020). 

Helstu heilsustaðhæfingar um koffín eru að það eigi að bæta einbeitingu og árvekni ásamt 

samhæfingu. Einnig er talið að koffín hjálpi líkamanum að nota líkamsfitu sem orkugjafa til 

þess að glýkógenið klárist ekki strax. Koffín á því að hafa þau áhrif þegar hreyfing er stunduð 

að íþróttamaður geti haldið ákefð lengur á æfingu og sé einbeittari. Sé koffíns neytt í of 

miklu magni getur það haft skaðleg áhrif á heilsu einstaklinga. Helstu þættir eru 

hækkaður/aukinn hjartsláttur, vatnslosandi áhrif og ofþurrkun líkamans, einnig getur of 

mikið koffín haft áhrif á fínhreyfingar og svefn (Mueller og Hingst, 2013). 

Í rannsókn sem skoðaði áhrif koffíns á svefn voru þátttakendur látnir taka inn 200 mg af 

koffíni sem jafngildir tveimur kaffibollum eða 1-2 orkudrykkjum fyrir svefn í þrjá daga. Að 

viku liðinni tóku sömu einstaklingar inn lyfleysu í jafnmarga daga. Eftir inntöku á koffíninu 
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voru þátttakendur lengur að sofna, svefngæði voru verri og einnig var svefntími styttri 

samanborið við inntöku á lyfleysu fyrir svefn (Drapeau o.fl., 2006). 

Þeir þættir sem taldir voru upp hér að ofan um skaðleg áhrif koffíns fara vanalega ekki að 

gera vart við sig nema innbyrt sé meira en 400 mg á dag, en það samsvarar t.d. tveimur til 

fjórum orkudrykkjum eða fjórum kaffibollum. Þessi einkenni eru þó mjög breytileg milli 

einstaklinga og spilar líkamsþyngd þeirra þar inn í. Koffín getur dregið fólk til dauða, en þá 

þarf skammturinn að vera mjög stór eða um 150-190 mg á hvert kg líkamsþyngdar sem er 

um 12-15.000 mg hjá 80 kg manneskju eða um 120-150 kaffibollar (Mueller og Hingst, 2013). 

Ekki er ráðlagt að neyta meira en 400 mg af koffíni á dag fyrir fullorðna og ekki meira en 2,5 

mg/kg fyrir börn og unglinga, sem samsvarar t.d. 50 mg fyrir 20 kg barn og 125 mg fyrir 50 kg 

barn (Matvælastofnun, 2020). 

Áhugavert er að skoða töfluna hér að ofan í þessu samhengi en 20 kg barn myndi t.d . 

innbyrða meira koffínmagn en ráðlagt er við það að drekka eina flösku af Pepsi Max. 

Rannsóknir hafa sýnt að skammtur upp á u.þ.b. 2,6-8 mg/kg hefur jákvæð áhrif á 

frammistöðu í íþróttum og að það taki um 20-50 % lengri tíma fyrir vöðva hlaupara og 

hjólreiðamanna að þreytast. Jafnvel minni skammtar geta haft jákvæð áhrif og ekki er 

endilega meiri ávinningur af því að taka sem stærstan skammt af koffíni. Einnig byggir 

líkaminn upp þol fyrir koffíni og er ráðlagt að taka hlé frá koffínneyslu af og til svo að ekki 

þurfi alltaf að stækka og stækka skammtinn af koffíni (Burke, 2008; Cox o.fl., 2002; Ganio, 

Klau, Casa, Armstrong og Maresh, 2009; Hogervorst o.fl., 2008; Mueller og Hingst, 2013). 

Ein rannsókn á karlkyns fótboltamönnum sem innbyrtu um 3,5 mg/kg af koffíni eða 280 mg 

fyrir 80 kg aðila fyrir æfingu sýndi bætingu hjá þátttakendum í bæði sprettum og lóðréttum 

hoppum (e. countermovement jump) borið saman við inntöku á íþróttadrykk sem ekki 

innihélt koffín. Einnig upplifðu þátttakendur minni sársauka og eymsli í vöðvum sem gefur í 

skyn jákvæð áhrif koffíns á miðtaugakerfið (Gant, Ali og Foskett, 2010). Önnur svipuð 

rannsókn sýndi einnig bætingu í sprettum og hoppum þátttakenda eftir inntöku á koffíni (Del 

Coso o.fl., 2012). 

Ekki hafa þó allar rannsóknir sýnt bætingu á frammistöðu eftir inntöku á koffíni. Rannsókn 

frá 2001 sýndi enga eða litla bætingu á frammistöðu í sprettum eftir inntöku á koffíni (Paton, 

Hopkins og Vollebregt, 2001). Á meðan að önnur rannsókn sýndi enga marktæka breytingu í 

hámarksstyrk hjá þátttakendum eftir inntöku á 6 mg/kg af koffíni (Astorino, Rohmann og 

Firth, 2008). 

Margar rannsóknir gefa í skyn að koffín auki úthald vöðva og geri íþróttafólki kleift að vinna 

lengur án þess að þreytast. Koffín gæti einnig aukið sprengikraft en óvíst er hvort koffín hafi 

einhver áhrif á hámarksstyrk. 
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3.1.2 β-alanín  

β-alanín er ólífsnauðsynleg amínósýra sem hjálpar til við myndun á karnósíni, sem er 

tvípeptíð og finnst bæði í vöðvaþráðum af týpu 1 og týpu 2. Karnósín er eitt algengasta 

umbrotsefnið í vöðvafrumum og finnst aðallega í beinagrindarvöðvum (Derave, Everaert, 

Beeckman og Baguet, 2010). 

Karnósín gegnir mikilvægu hlutverki í því að halda réttu sýrustigi í vöðvunum. Við 

vöðvaþreytu veldur niðurbrot ATP til orkuframleiðslu aukningu í vetnisjónum. Þetta kallast 

blóðsýring og hún veldur mikilli vöðvaþreytu. Karnósín getur dregið í sig vetnisjónir þannig að 

minna magn verði af þeim í vöðvunum og minni vöðvaþreyta verði til staðar (Mueller og 

Hingst, 2013). Amínósýrurnar β-alanín og L-histidín taka þátt í myndun karnósíns (Derave 

o.fl., 2010). Meira magn af karnósíni í líkamanum getur leitt til minnkunar vöðvaþreytu 

þannig að vöðvarnir geti unnið lengur áður en þeir þreytast. β-alanín á þar af leiðandi að 

hafa þau áhrif að vöðvarnir geti unnið lengur í loftfirrðri vöðvavinnu og að sprengikraftur 

aukist. Ráðlagt er að taka 3,2 g - 6,4 g á dag af β-alaníni í allt að 12 vikur (Mueller og Hingst, 

2013).  

Í rannsókn á atvinnuróðrarmönnum kom það í ljós að magn karnósíns hækkaði um 45,3% og 

26,2% í sólavöðva og kálfatvíhöfða vegna inntöku á β-alaníni. Í þeirri rannsókn tóku 

róðramennirnir inn 5 g af β-alaníni á dag í 7 vikur. Vegna hækkunarinnar í karnosíni í 

vöðvunum bættu þeir 2000 m róðurtímann sinn um 4,3 sekúndur (Baguet, Bourgois, Vanhee, 

Achten og Derave, 2010). 

Önnur rannsókn var gerð á róðrarmönnum þar sem skammturinn sem tekinn var inn af β-

alaníni var 50 mg/kg sem er 4 g fyrir 80 kg einstakling. Gildi laktats í blóði lækkuðu sem gæti 

gefið til kynna að β-alanín sé gagnlegt til þess að draga úr vöðvaþreytu og 

mjólkursýrumyndun. Ekki var þó bæting á frammistöðu þátttakenda í þessari rannsókn 

(Suszter o.fl., 2020). Jagim og félagar gerðu rannsókn þar sem β-alanín var innbyrt þrisvar á 

dag í 5 vikur og eftir það tímabil var vöðvaþol í sprettum skoðað og engin bæting var þar á  

(Jagim, Wright, Brice og Doberstein, 2013). 

β-alanín eykur líklega magn karnósíns í vöðvunum en það er ekki fullkomlega sannað að β -

alanín auki vöðvaþol og ólíklegt er að β-alanín hafi mikil áhrif á styrk (Mueller og Hingst, 

2013). 

3.1.3 Tárín 

Tárín er ólífsnauðsynleg súlfonsýra sem að oft er bætt í orkudrykki og pre-workout blöndur. 

Súlfonsýrur eru amínósýrur sem innihalda brennistein. Þær hjálpa til við að viðhalda 

frumukerfum með því að hafa áhrif á oxunar-afoxunar ástand frumna til þess að afoxa eitruð 

efnasambönd og sindurefni (Townsend, Tew og Tapiero, 2004). 
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Tárín finnst í líkamanum m.a. í vöðvum og sumum líffærum, t.d. hjarta og lifur. Úr fæðunni 

fæst tárín t.d. úr fiski, nautakjöti, lambakjöti og fuglakjöti. Inntaka á táríni getur aukið 

seytingu kalsíum úr vöðvafrymisneti sem í kjölfarið eykur getu aktíns og mýósíns til þess að 

dragast saman sem að leiðir til meiri krafts í vöðvum. Tárín er talið gera vöðvum kleift að 

vinna lengur áður en þreyta gerir vart við sig. Einnig er tárín talið hjálpa til við að bæta 

frammistöðu í þolþjálfun og annarri þjálfun á hárri ákefð sem stendur yfir í langan tíma. 

Yfirleitt er tárín tekið inn fyrir æfingu/keppni eða á meðan henni stendur. Í rannsóknum á 

efninu hefur verið algengt að þátttakendur taki inn 200 mg-1,66 g af táríni í einu, en sumar 

vörur á markaði í dag innihalda 2-3 g af táríni og er því ekki alveg ljóst hversu mikið magn af 

táríni er vænlegast til árangurs (Mueller og Hingst, 2013). 

Virku efnin sem er að finna í orkudrykkjum eru yfirleitt koffín, tárín, sætuefni eða sykur og 

jafnvel amínósýrur (Heilsuvera, 2020). 

Neysla orkudrykkja með áfengi hefur í einstaka tilfellum leitt til andláts. Ekki er vitað 

nákvæmlega hvers vegna en líklega hefur það eitthvað að gera með samspil koffíns, táríns og 

áfengis. Tárín eitt og sér ætti að vera hættulaust sé ekki innbyrt meira en 3 g á dag (Magnús 

Jóhannsson, 2012). 

Tárín hefur verið töluvert prófað á dýrum og oft hafa komið jákvæðar niðurstöður hvað 

varðar að bæta kraft vöðva, minnka vöðvaþreytu og flýta fyrir endurheimt vöðva. Ein 

rannsókn gefur til kynna að hreyfing minnkar magn táríns í vöðvum sem veldur þreytu og 

verri frammistöðu (Hamilton, Berg, Easton og Bakker, 2006). Í annarri rannsókn sem gerð var 

á rottum kom inntaka á táríni í veg fyrir tap á táríni í vöðvum við hreyfingu. Einnig tók það 

rotturnar lengri tíma að örmagnast eftir inntöku táríns heldur en án þess (Goodman o.fl., 

2009; Yatabe, Miyakawa, Ohmori og Adachi, 2009). 

Hins vegar hafa þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á mönnum yfirleitt ekki sýnt fram á 

mikla virkni táríns. Í einni rannsókn fengu þáttakendur 1,66 g af táríni klukkutíma fyrir langa 

hjólaæfingu en engin jákvæð áhrif táríns á frammistöðu fundust í þeirri rannsókn. Inntaka 

táríns jók þó fitubrennslu hjá þátttakendum (Rutherford, Spriet og Stellingwerff, 2010). 

Önnur rannsókn var gerð á hjólreiðamönnum sem voru látnir hjóla 4 km eftir inntöku á 1 g af 

táríni. Þeir bættu ekki tíma sinn í 4 km hjólreiðum eftir inntöku táríns (Ward, Bridge, 

McNaughton og Sparks, 2016). 

Vert er þó að taka það fram að ekki eru til margar rannsóknir þar sem áhrif táríns á 

frammistöðu fólks í íþróttum hafa verið könnuð. Einhverjar rannsóknir hafa þó verið gerðar á 

áhrifum orkudrykkja á frammistöðu í íþróttum. Rannsókn frá 2012 var gerð á frammistöðu í 

sprettum eftir inntöku á Red Bull orkudrykknum sem inniheldur m.a. koffín og tárín. Þar var 

Red Bull ekki talinn hafa nein áhrif á frammistöðu í sprettum (Astorino o.fl., 2012). 
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Samkvæmt þeim rannsóknum sem skoðaðar voru er því ekki hægt að segja að tárín bæti 

frammistöðu í íþróttum eða hafi nein heilsubætandi áhrif. Þó er þörf á fleiri rannsóknum til 

þess að staðfesta það. 

3.1.4 Arginín 

Arginín er ólífsnauðsynleg amínósýra sem getur þó verið lífsnauðsynleg við ákveðnar 

aðstæður. Líkaminn framleiðir arginín en stundum getur líkaminn ekki framleitt arginín t.d. 

út af stressi eða argínasaskorti (e. arginase deficiency) og í þeim tilvikum er því nauðsynlegt 

að fá arginín úr fæðunni eða úr fæðubótarefnum. Í líkamanum gegnir arginín mörgum 

hlutverkum, líkaminn getur breytt arginíni í glúkósa ef þörf er á og arginín er einnig mikilvægt 

í framleiðslu á kreatíni og köfnunarefnisoxíði. Einnig hjálpar arginín til við myndun 

vaxtarhormóna (B. I. Campbell, La Bounty og Roberts, 2004). 

Ástæðan fyrir því að arginín sem fæðubót á að gagnast íþróttafólki er einmitt vegna 

hlutverks arginíns í framleiðslu kreatíns og köfnunarefnisoxíðs og myndun vaxtarhormóns. 

Vaxtarhormón myndar prótein sem hjálpar til við viðhald og uppbyggingu vöðva eftir átök. 

Vaxtarhormón eykur einnig fitubrennslu líkamans. Köfnunarefnisoxíð víkkar æðar og eykur 

þar af leiðandi blóðflæði til vöðvanna sem að eykur flæði súrefnis og annarra næringarefna 

til vöðvanna, sem er mjög mikilvægt við mikla hreyfingu. Arginín ætti því að vera gagnlegt 

bæði fyrir styrktar- eða kraftþjálfun og þolþjálfun. Algengast er að taka um 2-9 g á dag af 

arginíni. Ekki er mælt með að taka inn meira en 20 g á dag (Mueller og Hingst, 2013). 

Ein rannsókn sýndi að 6 g skammtur af arginíni jók ekki framleiðslu á köfnunarefnisoxíði í vel 

þjálfuðum júdóköppum (Liu o.fl., 2009). 

Í annarri rannsókn var munurinn milli þriggja “pre-workout” fæðubótarefna skoðaður og 

athugað hvort þau gætu bætt frammistöðu íþróttafólks og aukið framleiðslu á 

köfnunarefnisoxíði. Öll fæðubótarefnin í þessari rannsókn innihéldu arginín. Ekkert þeirra 

hafði jákvæð áhrif á frammistöðu eða köfnunarefnisoxíðs framleiðslu (Bloomer o.fl., 2010). 

Rannsókn frá 2010 sýndi þó jákvæðar niðurstöður á óþjálfuðum heilbrigðum ungum 

karlmönnum. Þar leiddi inntaka á arginíni til minnkunar á vöðvaþreytu við íþróttaiðkun 

(Camic o.fl., 2010). Pahlavani og félagar sýndu fram á hækkun á hámarks súrefnis upptöku í 

blóði hjá atvinnu knattspyrnumönnum eftir inntöku á arginíni í 45 daga. Þátttakendur fengu 

2 g af arginíni á dag (Pahlavani o.fl., 2017). 

Samkvæmt niðurstöðum úr þeim rannsóknum sem hér voru skoðaðar er ekki hægt að 

staðfesta að arginín bæti frammistöðu eða hafi einhver jákvæð áhrif á íþróttaiðkun en ekki er 

heldur hægt að útiloka það.  
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3.1.5 L-karnitín  

L-karnitín er amínósýra sem finnst í líkamanum og er framleidd í heila, lifur og nýrum. Hún 

hjálpar til við upptöku hvatbera á asetýlkóensími A meðan á fitusýrusundrun stendur. Einnig 

örvar hún myndun prótíns og fosfólípíðs í frumuhimnum (Scafidi o.fl., 2010). 

L-Karnitín er oft notað í fæðubótarefnum sem asetýl l-karnitín og er sagt eiga að hækka 

magn testosteróns í líkamanum, bæta skap og auka fitubrennslu, sem og að mögulega auka 

kraft og styrk. Asetýl l-karnitín á einnig að auka framleiðslu orku vegna örvunar þess á 

upptöku á asetýlkóensími A (Acetyl-L-carnitine. Monograph, 2010). 

Í rannsókn frá 2016 áttu allir þátttakendur að taka 2 g af karnitíni áður en þeir hlupu á 

hlaupabretti. Skoðaður var munurinn milli íþróttamanna og þátttakenda sem stunduðu ekki 

hreyfingu eða litla hreyfingu. Íþróttamennirnir sýndu mikla bætingu á hlaupatíma, 

loftunarþröskuldur (e. ventilatory threshold) hækkaði sem og súrefnismagn í blóði og einnig 

jókst nýting þríglýseríða. Þeir þátttakendur sem venjulega hreyfðu sig lítið sýndu enga 

bætingu (Leelarungrayub, Pinkaew, Klaphajone, Eungpinichpong og Bloomer, 2017). 

Þrátt fyrir niðurstöður þessarar rannsóknar hafa rannsóknir almennt sýnt mismunandi 

niðurstöður á því hvort karnitín bæti frammistöðu eða ekki og eru niðurstöður rannsókna 

sem gerðar eru á heilbrigðu fólki almennt ekki nógu sannfærandi og einnig eru þær ekki 

nógu margar til þess að hægt sé að segja að karnitín bæti frammistöðu (Mueller og Hingst, 

2013). 

Algengt er að taka 1-3 g af asetýl l-karnitíni á dag og inntaka á asetýl l-karnitíni ætti að vera 

skaðlaus (Acetyl-L-carnitine. Monograph, 2010). 

3.1.6 L-citrulline 

L-citrulline er ólífsnauðsynleg amínósýra sem oft er notuð sem citrulline malate í 

fæðubótarefnum en citrulline malate er l-citrulline og malínsýra. Malat eða malínsýra er 

saltsameind sem finnst m.a. náttúrulega í ávöxtum eins og eplum. Citrulline finnst í 

líkamanum og er myndað úr amínósýrunni glútamíni í þörmunum. Citrulline hjálpar til við 

ferla sem fjarlægja ammóníak úr líkamanum sem getur myndast við þjálfun og haft slæm 

áhrif á orkumyndun og leitt af sér vöðvaþreytu. Malínsýra spilar hlutverk í 

sítrónusýruhringnum í líkamanum og getur framleitt orku úr mjólkursýru í vöðvum og 

minnkað þar af leiðandi þreytu í vöðvum. Citrulline malate sem fæðubótarefni er talið auka 

þol og minnka þreytu í vöðvum og auka endurheimt, sérstaklega milli átaka þ.e. t.d. milli lota 

í lotuþjálfun eða milli stuttra spretta í fótbolta (Pérez-Guisado og Jakeman, 2010). 

Mælt er með að taka 4-8 g af citrulline malate á dag. Eins og með mörg fæðubótarefni þarf 

að rannsaka betur áhrif citrulline á líkamann en þær rannsóknir sem eru til sýna margar 

góðar niðurstöður (Mueller og Hingst, 2013).  
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Rannsókn þar sem þátttakendur tóku 8 g af citrulline malate fyrir æfingu sýndi 53% aukningu 

á endurtekninga fjölda hjá þeim þátttakendum sem tóku citrulline malate þegar þeir 

framkvæmdu 8 sett af bekkpressu. Þeir áttu að taka eins margar endurtekningar og þeir gátu 

með ákveðna þyngd. Einnig upplifðu þeir 40% minna af eymslum í vöðvum heldur en þeir 

þátttakendur sem ekki fengu citrulline malate (Pérez-Guisado og Jakeman, 2010). 

Önnur rannsókn sem gerð var á handboltamönnum sýndi mikla minnkun á laktat í blóði eftir 

æfingu sem gefur í skyn að citrulline malate minnki vöðvaþreytu eða seinki henni (Kiyici, 

Eroğlu, Kishali og Burmaoglu, 2017). Rannsókn frá 2017 sýndi aukningu í endurtekningafjölda 

í styrktaræfingum fyrir efri og neðri líkama hjá konum eftir inntöku á citrulline malate (Glenn 

o.fl., 2017). 

Þær rannsóknir sem hér voru skoðaðar eru lofandi og gefa í skyn að citrulline malate auki 

vöðvaþol og gæti seinkað eða minnkað vöðvaþreytu. 

3.2 Kolvetnablöndur 

Kolvetni eru sykrur sem finnast m.a. í ávöxtum, grænmeti og korni. Kolvetni eru aðal 

orkugjafi líkamans. Algengt er að taka inn kolvetnablöndur á æfingu, en einnig eru þær 

stundum teknar inn fyrir æfingu eða eftir hana. Inntaka kolvetna á æfingu er talin bæta upp 

fyrir tap á glýkógeni og koma í veg fyrir að það klárist og þannig gera íþróttafólki kleift  að æfa 

lengur áður en það verður örmagna eða mjög þreytt (American College of Sports o.fl., 2007; 

Dawson, 2002; Desbrow, Anderson, Barrett, Rao og Hargreaves, 2004; Mueller og Hingst, 

2013).  

Inntaka kolvetna með próteinum eftir æfingu er talin bæta upp fyrir tap á glýkógeni í 

vöðvum og er einnig talin bæta endurheimt vöðva. Þegar kolvetni og prótein eru tekin inn 

saman eftir æfingu er hlutfallið oft 3:1 þ.e. 3 skammtar af kolvetnum á móti einum af 

próteini. Kolvetni á æfingu eru oft fengin í drykkjarformi (t.d. Gatorade) eða sem orkugel. 

Einnig er hægt að fá kolvetni í duftformi og er þeim oft blandað við prótein á þann hátt  

(Coletta, Thompson og Raynor, 2013). 

Þekkt er að kolvetni hafi mikil áhrif frammistöðu í íþróttum þar sem kolvetni eru helsta 

orkuefni líkamans og hafa því margar rannsóknir sem rannsakað hafa kolvetni sem 

fæðubótarefni í tengslum við íþróttir frekar einblínt á að finna út á hvaða hátt er best að taka 

inn kolvetni, þ.e. í hvaða formi og hvenær (Mueller og Hingst, 2013). 

Þó er líklega ekki mikill munur á því í hvaða formi kolvetnin eru tekin svo lengi sem það séu 

hraðvirk kolvetni, eins og t.d. sykur. Í einni rannsókn þar sem einstaklingar tóku langa 

hjólaæfingu voru notaðar nokkrar leiðir til þess að taka inn kolvetni og þau höfðu öll svipaða 

virkni. Í rannsókninni tók einn hópur aðeins inn vatn og var frammistaða þess hóps verri á 
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æfingunni og magn glúkósa í blóði var minna en hjá hópunum sem tóku inn kolvetni á 

æfingunni (C. Campbell, Prince, Braun, Applegate og Casazza, 2008). 

Í annarri rannsókn hafði fæðubótarefni sem innihélt m.a. kolvetni engin áhrif á frammistöðu 

eða þreytu. Fæðubótarefnið var tekið inn fyrir, eftir og á meðan 90 mín sprettæfingu stóð  

(Naclerio, Larumbe-Zabala, Cooper, Jimenez og Goss-Sampson, 2014). 

Rannsókn frá 2007 sýndi minnkun á vöðvaniðurbroti hjá einstaklingum sem tóku inn prótein 

og kolvetni sem fæðubótarefni eftir æfingu miðað við samanburðarhóp sem fékk lyfleysu. 

Æfingin samanstóð af nokkuð mörgum endurtekningum af mismunandi styrktaræfingum 

(Baty, Hwang, Ding, Bernard og et al., 2007). 

Óvíst er hvort inntaka kolvetna sem fæðubótarefni bæti frammistöðu, endurheimt, eða hafi 

áhrif á hversu lengi vöðvar geta unnið þangað til þeir verða þreyttir. Líklegt er hins vegar að 

inntaka kolvetnis hafi góð áhrif á þessa þætti og er í raun stundum nauðsynleg séu 

æfingar/keppni mjög langar og glýkógen birgðir líkamans eru nálægt því að tæmast. 

3.3 Sölt (e. Electrolytes) 

Sölt eru lífsnauðsynleg steinefni sem líkaminn notar og finnast m.a. í vöðvum og blóðrás og 

líkaminn skilar þeim út með hægðum, svita og þvagi. Þar af leiðandi þarf stöðugt að bæta 

upp töpuð sölt með inntöku fæðu og drykkja. Þegar þessi steinefni leysast upp í vökva mynda 

þau sölt sem eru jákvæðar eða neikvæðar jónir sem eru notaðar í efnaskiptum í líkamanum. 

Sölt hafa meðal annars það hlutverk að hjálpa til við að viðhalda samvægi í líkamanum. 

Dæmi um steinefni sem mynda sölt eru natríum, kalíum, klóríð, kalk og magnesíum (Terry, 

1994). 

Tap á söltum og kolvetnum við hreyfingu er ein af aðalástæðunum fyrir þreytu eða 

örmögnun á löngum æfingum/keppni (Andrews, Sedlock, Flynn, Navalta og Ji, 2003; 

Applegate, 1999; Arkinstall, Bruce, Nikolopoulos, Garnham og Hawley, 2001). Inntaka á 

drykkjum sem innihalda sölt á æfingu og eftir æfingu getur verið mikilvæg ef vökvatap og tap 

á vítamínum og steinefnum er mikið. T.d. þegar mikið er svitnað á löngum æfingum (Daries, 

Noakes og Dennis, 2000; Morris, Nevill, Thompson, Collie og Williams, 2003). 

Kolvetni og sölt eru mikilvæg í að auka upptöku vökva, og er þar af leiðandi oft mælt með að 

drekka frekar drykk sem inniheldur steinefni og kolvetni á löngum æfingum þar sem hætta er 

á miklu vökvatapi frekar en vatn. Mikilvægt er að þeir drykkir innihaldi nægt magn af natríum 

og kalíum vegna þess að þau efni hjálpa til við upptöku fruma líkamans á vatni (Mueller og 

Hingst, 2013). 

Ein rannsókn sýndi að drykkur sem innihélt kolvetni og sölt bætti frammistöðu á þolæfingu 

og lengdi tíma til þreytu vöðva (Khanna og Manna, 2005). Í annarri rannsókn tóku 

þátttakendur þátt í 90 mínútna fótboltaæfingu og drukku drykk fyrir æfingu og á æfingu. 
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Fyrsti hópurinn fékk drykk sem innihélt kolvetni og sölt, annar fékk bara sölt og sá þriðji vatn. 

Hópurinn sem fékk kolvetni og sölt sýndi betri frammistöðu á æfingunni heldur en hinir tveir 

hóparnir þegar líða fór á æfinguna (Harper, Stevenson, Rollo og Russell, 2017). Í rannsókn frá 

2011 voru þátttakendur látnir framkvæma langa hjólaæfingu. Þátttakendur í tilraunahópnum 

fengu orkugel sem innihélt kolvetni og sölt fyrir æfingu og á meðan henni stóð á meðan 

annar hópur fékk lyfleysu. Frammistaða á æfingunni var betri hjá hópnum sem tók inn 

orkugel og magn glúkósa í blóði var einnig meira (Willams, Toy og Cox, 2011).  

Sölt lengja líklega tímann áður en vöðvar fara að finna til þreytu og bæta frammistöðu hjá 

íþróttafólki sem stundar þolæfingar og keppnir sem standa yfir í langan tíma og eiga hættu á 

ofþornun. Óvíst er hvort inntaka á söltum í tengslum við styttri æfingar bæti frammistöðu 

eða endurheimt. 

3.4 Rauðrófu – duft/safi 

Rauðrófa er rótargrænmeti sem inniheldur mikið af nítrötum. Í líkamanum er nítrötunum 

breytt í nituroxíð. Nituroxíð er æðavíkkandi sem veldur meira blóðflæði og þar af leiðandi 

meira súrefnisflæði til vöðvanna. Nituroxíð hefur þess vegna góð áhrif við þolæfingar og gerir 

íþróttamönnum kleift að þreytast minna og æfa lengur. Af þessari ástæðu er neysla rauðrófa, 

sérstaklega rauðrófusafa orðin vinsæl meðal þolíþróttafólks. Rauðrófur eru yfirleitt teknar 

inn sem safi eða í duftformi þegar ætlunin er að bæta frammistöðu. Skammtímaáhrif 

rauðrófa eru talin hefjast um 30 mínútum eftir inntöku og vara í um 6 klst (Mueller og Hingst, 

2013). Rauðrófur eru matvara og í raun ekki fæðubótarefni en fjallað verður þó um þær hér 

vegna vinsælda þeirra í þeim tilgangi að bæta frammistöðu í þolíþróttum. 

Ein rannsókn sýndi fram á að inntaka á rauðrófusafa jók þann tíma sem það tók þátttakendur 

að örmagnast á hjólreiðaæfingu (Bailey o.fl., 2009). 

Í annarri rannsókn hjálpaði rauðrófusafi líkamanum að minnka súrefnisþörf vöðva á 

hlaupaæfingu sem framkvæmd var á nokkuð mikilli ákefð sem leiddi til þess að lengri tíma 

tók fyrir þátttakendur að örmagnast (Lansley, Winyard, Fulford, o.fl., 2011). 

Rannsókn frá 2011 sem framkvæmd var af sömu aðilum sýndi bætingu í frammistöðu hjá 

þátttakendum bæði í stuttri og meðallangri hjólaæfingu eftir inntöku a rauðrófusafa 

(Lansley, Winyard, Bailey, o.fl., 2011). 

Í nýlegri rannsókn var einn hópur þátttakenda látinn taka inn rauðrófusafa og hinn lyfleysu 

fyrir 10 km hlaup. Hópurinn sem fékk rauðrófusafa stóð sig betur í fyrri hluta hlaupsins, þ.e. 

fyrstu 5 km. Ekki fannst þó marktækur munur milli hópanna eftir 10 km (de Castro, Manoel, 

Figueiredo, Figueiredo og Machado, 2019). 

Af þessum rannsóknum að dæma er hægt að áætla að rauðrófusafi gæti haft góð áhrif á 

frammistöðu í þolgreinum og aukið súrefnisflæði til vöðvanna. 



22 

4 Kreatín 

Vinsælasta fæðubótarefnið í gegnum tíðina hjá íþróttamönnum sem stunda mikla styrk- eða 

kraftþjálfun hefur verið kreatín, en kreatín er líklega mest rannsakaða fæðubótarefnið. 

Kreatín er efni sem er framleitt í líkamanum. Kreatín er myndað úr amínósýrunum arginíni, 

glýsíni og metíóníni. Stór hluti kreatíns í líkamanum er fosfókreatín. Við töpum litlu magni af 

kreatíni á venjulegum degi en vinnum það tap upp með hefðbundnu mataræði, en kreatín er 

að finna m.a. í kjötvörum og fiski (Steinar B. Aðalbjörnsson, 2004).  

Kreatín hjálpar til við að viðhalda ATP-birgðum líkamans en ATP er efnasamband sem finnst í 

öllum frumum og geymir orku (Þuríður Þorbjarnardóttir, 2008). 

Á erfiðum eða krefjandi æfingum getur ATP magn líkamans minnkað verulega og næstum því 

klárast sem hefur í för með sér að kraftur eða styrkur verður minni. Meginástæðan fyrir því 

að kreatín er talið gagnast íþróttafólki sem fæðubótarefni er sú að ef við fáum inn meira 

kreatín en við fáum úr fæðunni er talið að ATP klárist seinna og því geta vöðvarnir unnið 

lengur og af meiri krafti. Talið er að íþróttamenn sem stunda kraft/styrktar þjálfun eins og 

t.d. þeir sem stunda lyftingar eða spretthlaup geti bætt frammistöðu í sinni íþrótt með 

inntöku kreatíns en rannsóknir hafa almennt ekki sýnt fram á að þeir sem stunda þolþjálfun 

eða íþróttir eins og langhlaup fái ávinning af inntöku kreatíns (Steinar B. Aðalbjörnsson, 

2004). 

Kreatín er talið nokkuð öruggt og ekki eru margar rannsóknir sem sýna fram á að kreatín hafi 

neikvæð áhrif á frammistöðu hjá íþróttamönnum sem stunda kraft/styrktar þjálfun þó þær 

sýni ekki allar fram á að kreatín bæti frammistöðu (Hoffman, 2010). 

Í rannsókn á brasilískum knattspyrnumönnum kom í ljós að kreatín getur komið í veg fyrir að 

stökkkraftur minnki og jafnvel aukið stökkkraft. Knattspyrnumönnunum var skipt í tvo hópa, 

annar hópurinn fékk kreatín og hinn lyfleysu. Þeir framkvæmdu svo stökkkraftspróf þar sem 

að þeir sem fengu lyfleysu voru með verri stökkkraft en fyrir rannsóknina. Þeir sem voru í 

kreatín hópnum bættu stökkkraftinn, munurinn var þó ekki marktækur. Þátttakendur í 

kreatín hópnum fengu kreatín-monohýdrat. Nokkrar gerðir af kreatíni eru til en vinsælasta 

tegundin af kreatíni er einmitt kreatín-monohýdrat. Þátttakendunum var gefið 20 g af 

kreatíni á dag fyrstu vikuna og síðan 5 g á dag næstu sex vikurnar. Þetta er algeng aðferð við 

að taka kreatín. Fyrstu vikuna er fyllt á kreatín birgðir líkamans og þeim síðan viðhaldið 

næstu vikur/mánuði á eftir með litlum skammti og síðan eftir það er fyllt aftur á birgðirnar 

(Claudino o.fl., 2014). 

Það er samt ekki endilega svo að það þurfi að fylla upp kreatínbirgðir líkamans þegar byrjað 

er að taka inn kreatín eins og kom í ljós í rannsókn á ungum íþróttamönnum. Þeim var skipt í 

þrjá hópa. Einn hópur fékk lyfleysu, annar hópur 3 g af kreatíni á dag og sá síðasti 5 g á dag. 
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Rannsóknin stóð yfir í 35 daga. Eftir 35 daga var aukning á mestu þyngd sem þátttakendur 

gátu tekið í einni endurtekningu af bekkpressu (1 RM) hjá öllum þátttakendum. Töluvert 

meiri aukning var þó hjá þeim sem tóku kreatín. Enginn mælanlegur munur var á 

kreatínhópunum tveimur. Vöðvaþol í efri líkama jókst marktækt, þó einungis hjá þeim sem 

tóku 5 g af kreatíni. Þessi rannsókn sýnir því að kreatín bæti styrk og vöðvaþol þrátt fyrir að 

líkaminn sé ekki hlaðinn af kreatíni áður en byrjað er að taka 3-5 g á dag (Jose de Oliveira 

Vilar o.fl., 2018). 

Roshan og félagar sýndu fram á minnkun í magni laktats í blóði hjá sundmönnum eftir 

inntöku á kreatíni sem gefur í skyn að kreatín geti unnið gegn vöðvaþreytu (Dabidi Roshan, 

Babaei, Hosseinzadeh og Arendt-Nielsen, 2013). 

Önnur rannsókn sem gerð var á blakmönnum sýndi að inntaka á kreatíni í einn mánuð bætti 

bæði stökkhæð í einu hnébeygjuhoppi og í endurteknum hoppum hjá þátttakendum. 

Minnkun á stökkhæð milli hoppa var þó jafn mikil og áður og rannsóknin sýndi því bætingu á 

sprengikrafti en ekki vöðvaþoli (Lamontagne-Lacasse, Nadon og Goulet E, 2011). 

Þær rannsóknir sem hér voru skoðaðar sýna fram á að kreatín bæti sprengikraft og styrk. 

Óvíst er hvort kreatín bæti vöðvaþol. 
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5 Ólögleg efni 

Ólögleg efni í íþróttum geta bæði verið framleidd ólöglega, og þar með ólöglegt að selja þau, 

eða verið lyfseðilskyld lyf. Þau eiga það yfirleitt sameiginlegt að aukaverkanir þeirra geta 

verið alvarlegar og hættulegar eða að þau eru talin veita þeim sem nota þau ósanngjarnt 

forskot yfir keppinauta sína. Almennt eru þetta lyf eða efni sem ekki eru talin eiga samleið 

með siðferði íþrótta. Það hefur færst í aukanna að íþróttafólk sé dæmt í bann fyrir 

lyfjamisnotkun með vaxandi vinsældum fæðubótarefna. Til eru töluvert af dæmum þar sem 

íþróttafólk hefur verið dæmt í bann fyrir notkun ólöglegra lyfja eftir notkun á löglegum 

fæðubótarefnum. Þó eru ekki öll fæðubótarefni sem eru seld löglega endilega leyfð í öllum 

íþróttum (Mueller og Hingst, 2013). Rannsókn frá 2007 á 60 fæðubótarefnum sýndi að 12.5% 

þeirra innihéldu ólögleg efni sem ekki voru tilgreind í innihaldslýsingu, eins og vefaukandi 

stera og efedrín (Martello, Felli og Chiarotti, 2007). Þetta ýtir undir það slæma orðspor sem 

fæðubótarefni hafa á sér að innihaldslýsingar þeirra eru oft ekki nógu ítarlegar og oft eru 

ekki öll innihaldsefni þeirra tilgreind. Einnig er mjög algengt að ekki er ti lgreint í hvaða magni 

ákveðin efni eru í vörum sem skilgreinast sem fæðubótarefni. Eftirlit með framleiðslu 

fæðubótarefna er einnig mjög ábótavant. 

Vinsælasta og mest umtalaða ólöglega efnið í íþróttum eru líklega vefaukandi sterar. 

Læknisfræðilega eru þeir notaðir m.a. til að byggja upp vefi sem hafa skaddast vegna slysa 

eða sjúkdóma og við endurhæfingu eftir t.d. brjóstakrabbamein og beinþynningu hjá konum. 

Hjá íþróttafólki eru vefaukandi sterar notaðir til þess að bæta m.a. styrk, afl, hraða og þol. 

Umdeilt er þó hversu mikil virkni þeirra er og líklega gera þeir líkamanum fleira slæmt heldur 

en gott. Aukaverkanir steranotkunar geta t.d. verið miklar bólur, árásarhneigð og minnkun 

tilfinningastjórnunar. Konur geta fengið karlkyns einkenni eins og dýpri rödd og karlar geta 

fengið kveneinkenni eins og brjóstamyndun. Einnig geta alvarlegri einkenni eins og auknar 

líkur á krabbameini og hjarta- og æðasjúkdómum gert vart við sig við langtímanotkun stera 

(Þuríður Þorbjarnardóttir, 2004). Hjartavöðvinn stækkar einnig við steranotkun og 

blóðþrýstingur eykst. Einnig hækka líkur á hjartsláttatruflunum og hjartaáfalli (Urhausen, 

Albers og Kindermann, 2004). Steranotkun er vandamál í mörgum íþróttum og er einnig 

vandamál meðal almennings sem stundar mikla líkamsrækt, sérstaklega ungra karla (Þuríður 

Þorbjarnardóttir, 2004). 

Þó sterar séu líklega mest notaða ólöglega efnið í íþróttum eru til mörg önnur efni eins og 

peptíð hormón, beta-2 virk efni, hormóna og efnaskipta miðlarar, EPO, þvagræsilyf og önnur 

efni sem dylja lyfjamisnotkun sem eru bönnuð öllum stundum samkvæmt Lyfjaeftirliti Íslands 

og síðan eru m.a. örvandi efni, ávana- og fíkniefni, og kannabisefni bönnuð í keppni (Birgir 

Sverrisson, 2019; Þuríður Þorbjarnardóttir, 2002).  
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6 Lokaorð 

Aragrúi af fæðubótarefnum er á markaði, bæði hér á landi og erlendis. Til er mikið magn af 

fæðubótarefnum tengd íþróttum önnur en þau sem fjallað var um hér að ofan en reynt var 

að fjalla um þau allra vinsælustu og mest notuðu. Sum þeirra sem fjallað var um eru mikið  

rannsökuð og virkni þeirra vel þekkt eins og koffín og kreatín en önnur minna rannsökuð 

og/eða hafa lítil áhrif á frammistöðu í íþróttum skv. þeim rannsóknum sem skoðaðar voru 

eins og t.d. tárín og karnitín. Reynt var að velja traustar og ritrýndar rannsóknir sem gefa 

rétta mynd af virkni þess efnis sem þær fjölluðu um. Mikið af rannsóknum eru þó til um sum 

efni og því ekki hægt að skoða þær allar. Flest fæðubótarefni innihalda efni sem einnig 

finnast í líkamanum eða í fæðunni. Mörg þeirra er þó einungis hægt að fá í litlu magni úr 

fæðunni eins og t.d. kreatín (Steinar B. Aðalbjörnsson, 2004). 

Sum fæðubótarefni eins og próteinduft, BCAA, og vörur sem innihalda kolvetni er þó hægt 

að fá í miklu magni úr fæðunni. Rannsóknir á þessum efnum sýna almennt góð áhrif þeirra á 

frammistöðu í íþróttum á einhvern hátt. Líklega er þó ekki meiri ávinningur á að taka þau inn 

sem fæðubótarefni heldur en að fá þau úr fæðunni. Því er aðal ástæðan fyrir því að taka 

þessi efni inn þægindin. Það er þægilegra að taka með sér í ræktina duft sem blandað er 

saman við vatn heldur en að taka með sér máltíð (Mueller og Hingst, 2013).  

Aðal niðurstaða þessarar ritgerðar er líklega sú að nauðsynlegt er fyrir neytendur að kynna 

sér fæðubótarefni vel áður en þau eru keypt og notuð vegna þess að margar vinsælar vörur 

innihalda efni sem er ekki endilega sannað að hafi einhver teljandi áhrif á frammistöðu í 

íþróttum. Ber þá helst að nefna tárín, arginín, karnitín og glútamín. Einnig er ekki alltaf hægt 

að treysta því sem framleiðandi segir um vöruna og nauðsynlegt er að kynna sér 

innihaldslýsingu vörunnar og virkni innihaldsefna hennar. 
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