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Vöðvavirkni langa dálklæga vöðva hjá íþróttamönnum 

 Áhrif ökklateipinga með hvítu íþróttateipi annars vegar og kinesioteipi hins 

vegar borin saman við óteipaðan ökkla við innsnúningsálag 

 

Hrefna Eyþórsdóttir, Ragnheiður Guðrún Magnúsdóttir, Rúnar Pálmarsson  
og Tinna Rúnarsdóttir 

Leiðbeinandi: Dr. Kristín Briem 

Ágrip 

Ökklatognanir eru algengar í íþróttum og er starfrænn stöðugleiki í ökklalið 

mikilvægur til að varna þessum meiðslum. Hlutverk langa dálklæga vöðva er að 

auka starfrænan stöðugleika með því að takmarka innsnúning ökklaliðar. 

Teipingar með hvítu íþróttateipi hafa verið notaðar til að varna innsnúningi í ökkla 

með góðum árangri. Kinesioteip er önnur tegund teips sem lítið hefur verið 

rannsakað. Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna áhrif þessara 

teiptegunda á langa dálklæga vöðva við innsnúningsálag hjá starfrænt stöðugum 

og starfrænt óstöðugum íþróttamönnum.  

Fimmtíuogeinn leikmaður í efstu deildum karla í knattspyrnu, körfuknattleik og 

handknattleik gengust undir starfrænt stöðugleikapróf fyrir ökkla og svöruðu 

spurningalista. Út frá niðurstöðum stöðugleikaprófsins voru 30 leikmenn, með 15 

stöðugustu og 15 óstöðugustu ökklana, valdir til frekari mælinga. 

Yfirborðsvöðvarafrit var tekið af langa dálklæga vöðva við 15° innsnúningsálag á 

jafnvægisbretti. Hver leikmaður var mældur þrisvar sinnum; með hvítt íþróttateip, 

kinesioteip og án teips. Röðun mælinga var slembiröðun. 

Leikmenn með starfrænt óstöðugan ökkla voru með marktækt meiri 

meðaltalsvöðvavirkni (p = 0,011) og hámarksvöðvavirkni (p = 0,025) fyrstu 500 ms. 

eftir innsnúningsálag. Marktækt meiri meðaltalsvöðvirkni var í langa dálklæga vöðva 

þegar ökkli var teipaður með hvítu teipi borið saman við óteipaðan ökkla (p = 0,037). 

Kinesioteip hafði ekki marktæk áhrif á meðaltals- og hámarks vöðvavirkni langa 

dálklæga vöðva. Hvorki stöðugleiki né ástand hafði marktæk áhrif á lengd tíma frá 

áreiti að hámarksvöðvavirkni langa dálklæga vöðva.   
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Muscle activity in the fibularis longus muscle in athletes. 

Effects of white sports tape and kinesiotape compared with the untaped ankle  

during inversion stress 

 

Hrefna Eyþórsdóttir, Ragnheiður Guðrún Magnúsdóttir, Rúnar Pálmarsson  
og Tinna Rúnarsdóttir 

Supervisor: Dr. Kristín Briem 

Abstract 

Ankle sprains are common in sports and functional stability of the ankle is 

important to prevent these injuries. The fibularis longus muscle may play a role in 

increasing functional stability of the ankle and thereby prevent inversion injuries. 

Ankle taping with white sports tape has been used to constrict inversion with 

good results. Kinesiotape is a different kind of tape which has not been well 

studied. The purpose of our investigation was to examine the effect of these 

types of tape on the fibularis longus muscle during inversion stress in functionally 

stable and unstable athletes. Fifty-one male players in highest division in soccer, 

basketball and handball underwent a  functional stability test for ankles. Thirty 

players, the ones who had the 15 most stable and 15 most unstable ankles, were 

chosen for further testing from the results of the stability test. Surface 

electromyography of the fibularis longus muscle was recorded during a 15° 

inversion stress/perturbation on a balance tilt board. Each player was tested 

three times; with sports tape, kinesiotape, and during an untaped condition. The 

order of testing was randomized. 

Players with functional ankle instability had significantly greater mean muscle 

activity   (p = 0,011) and maximum muscle activity (p = 0,025) during the 500 ms. 

after the inversion stress than those less stable. Ankles, while taped with white 

sports tape, had significantly greater mean muscle activity compared with the 

untaped condition (p = 0,037). Kinesiotape had no significant effect on mean- 

and maximum muscle activity in the fibularis longus muscle. Neither stability nor 

condition had a significant effect on time from perturbation to maximum activity in 

the fibularis longus muscle. 
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1 Inngangur 

Þar sem ökklatognanir eru gríðarlega algengar meðal íþróttamanna er mikilvægt 

að huga að forvörnum. Áætlað er að ökklatognanir séu um 20 % allra 

íþróttameiðsla og af þeim eru hliðlægar ökklatognanir algengastar (Bahr, 2004a). 

Þær gerast við innsnúningsálag sem er algengt í íþróttum. Helst gerast þær við 

hlaup, gabbhreyfingar, stefnu- og hraðabreytingar. Auk þess er leikmenn lenda 

illa eftir uppstökk, sérstaklega ef þeir lenda á fótum annarra leikmanna. Ástæða 

þess að hliðlægar ökklatognanir eru algengari en miðlægar er fyrst og fremst að 

hlutfallslega meiri óstöðugleiki er í utanverðum ökklalið og veikleiki í liðböndum 

þar borið saman við innanverðan ökklalið (Bahr og Mæhlum, 2004a; Brukner og 

Khan, 2006).  

Langi dálklægi vöðvi (lat. m. fibularis longus) er sterkasti útsnúningsvöðvi 

ökklaliðar (Platzer, 2004) og á að bregðast við innsnúningsálagi og að einhverju 

leyti að koma í veg fyrir hliðlægar ökklatognanir. Rannsóknir hafa sýnt að hvítt 

íþróttateip getur dregið úr tíðni ökklatognana (Callaghan, 1997). Auk þess er það 

oft notað í endurhæfingu eftir meiðsli og getur þá nýst sem ytri stuðningur við 

meiðslasvæði. Einnig getur það dregið úr bólgu, verkjum og vöðvarýrnun. Þá 

geta leikmenn oft byrjað að æfa fyrr en ella með því að nýta sér teipið (Austin, 

Gwynn-Brett og Marshall, 1994).  

Árið 1980 kom á markað ný gerð af teipi sem kallast kinesioteip. 

Hugmyndafræðin á bak við það byggist á náttúrulegum lækningamætti líkamans. 

Talað er um að kinesioteip hafi fjölþætta virkni og eru margar hugmyndir á lofti 

um áhrif þess en lítið hefur verið staðfest í þeim efnum. Teipinu er meðal annars 

ætlað að minnka verki, bæta vöðvavirkni og styðja við liði og liðumbúnað 

(Pijnappel, 2009). Niðurstöður rannsóknar Murray og Husk segja að kinesioteip 

auki liðskyn í gegnum aukið áreiti á tognemum í húð og geti þannig stutt við liði 

og liðumbúnað (Murray og Husk, 2001). 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna áhrif teipinga á vöðvavirkni langa 

dálklæga vöðva við innsnúningsálag. Vöðvavirknin var skoðuð með yfirborðs-

vöðvarafriti (e. surface electromyography (sEMG)) þar sem ökklinn var annars 

vegar teipaður fyrir hliðlægri ökklatognun með hvítu íþróttateipi og hins vegar 
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þegar kinesioteip var lagt eftir langa dálklæga vöðva. Ástandsmælingarnar voru 

bornar saman við vöðvavirkni þegar ökklinn var óteipaður við sömu aðstæður. 

Vöðvavirknin var skoðuð hjá einstaklingum sem flokkast með starfrænt stöðugan 

ökkla borin saman við einstaklinga sem flokkast með starfrænt óstöðugan ökkla.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Líffærafræði 

2.1.1 Ökkli og fótur  

Ökkli og fótur gegna margvíslegum hlutverkum í tengslum við stöðugleika og 

hreyfingu. Í uppréttri stöðu fæst góður stöðugleiki um liðina með lágmarks 

vöðvanotkun og fóturinn hefur hæfileika til að aðlagast ójöfnu undirlagi og virkar 

sem fjöður í fráspyrnu í göngu. Það sem gerir ökkla og fæti kleift að sinna bæði 

stöðugleikahlutverki og hreyfingu er fjöldi beina, lögun þeirra og tenging (mynd 

2.1.1.1.) (Mueller, 2005).   

Mynd 2.1.1-1  Bein í legg og fæti (http://www.mayoclinic.com). 

Fætinum má skipta í þrjá hluta; framhluta (e. forefoot), miðhluta (e. midfoot) 

og afturhluta (e. hindfoot) (mynd 2.1.1.2.). Framhlutinn samanstendur af fram-

ristarbeinum (lat. ossis metatarsi) og tákjúkum (lat. phalanges pedis). Miðhlutann 

mynda bátsbein (lat. os naviculare), teningsbein (lat. os cuboid) og þrjú fleygbein 

(lat. ossis cuneiforme). Afturhluta fótar mynda svo tvö bein; völubein (lat. os 

talus) og hælbein (lat. os calcaneus) (Mueller, 2005).   

Í framhlutanum eru tábergsliðir (lat. art. metatarsophalangea), ristarleggjaliðir 

(lat. art. intermetatarseae) og liðir milli ristarbeina og framristarbeina (lat. art. 

tarsometatarsal). Í miðhluta fótar eru sjö liðamót; völuhöfuðliður (lat. art. 

talocalcaneonavicular), fleyga- og bátsbeinsliður (lat. art. cuneonavicularis), 
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Mynd 2.1.1-2 Skipting fótar í aftur-, mið- og 
framhluta (http://www.diyinjuryrehab.com) . 

tenings- og bátsbeinsliður (lat. art. cuboideonavicular), tveir milliteningsbeinaliðir 

(lat. art. intercuneiform), fleyga- og teningsliður (lat. art. cuneocuboid) og 

hælbeins- og teningsliður (lat. art. calcaneocuboid) (Magee, 2006). 

Í afturhlutanum eru þrjú 

liðamót; dálksliður (lat. art. Tibio-

fibularis), ökklaliður (lat. art.  Talo-

cruralis) og neðanvöluliður (lat. art. 

subtalaris) (Mueller, 2005).  

Dálksliður sem sköflungur (lat. os 

tibia) og dálkur (lat. os fibula) 

mynda tengist með milli-

leggjahimnu leggjar (lat. 

membrana interossea cruris). 

Liðurinn er styrktur með fremra og 

aftara sköflungs- og dálksbandi 

(lat. lig. tibiofibulare anterior og 

posterior) og neðra þverbandi (lat. 

lig. transversus inferior). Liðurinn 

leyfir litla sem enga hreyfingu en 

við ristarbeygju (lat. dorsiflexion) 

og iljarbeygju (lat. plantarflexion) 

gliðnar liðurinn neðst um 1-2 mm 

(Magee, 2006) og eykur það frekar 

á stöðugleika liðarins (Moore og Dalley, 2006).   

Dálksökkli (lat. malleolus lateralis) liggur þétt upp að hliðlægu yfirborði 

völubeins. Við gliðnunina hreyfist sköflungur ekkert en dálkur færist örlítið upp og 

niður til þess að leyfa völubeini að renna upp í gaffalinn (lat. mortise) við 

ristarbeygju. Ökklaliðurinn samanstendur af fjarlægum (lat. distal) enda dálks og 

sköflungs sem saman mynda eins konar gaffal utan um völubein (mynd 2.1.1.1.). 

Ökklaliðurinn hreyfist um einn ás í þykktarplani (e. sagittal plane) (Mueller, 2005). 

Dálkur liggur hliðlægt og nær lengra niður en sköflungur og tekur einungis 10% 

af þungaberandi hlutverki leggjar, en á hann festast margir vöðvar. 

Heildarhreyfing ökklaliðar í þykktarplani er 70°; frá  um það bil 50° í iljarbeygju og 
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Mynd 2.1.1-3 Heildarhreyfing 
ökklaliðar er um 70° í þykktar-
plani (http://www.eor 
thopod.com). 

um það bil  20° í ristarbeygju en þó getur verið mikill einstaklingsmunur þar á 

(mynd 2.1.1.3.) (Magee, 2006). 

Hvíldarstaða liðarins er 10° ristabeygja 

með fótinn mitt á milli innsnúnings (lat. 

inversion) og útsnúnings (lat. eversion). 

Ökklaliðurinn býr yfir miklum stöðugleika 

þegar hann er í hámarks ristarbeygju, sem er 

hans læsta staða. Við hámarks iljarbeygju er 

liðurinn hins vegar í veikri stöðu vegna 

byggingar völubeins sem er mjórra að aftan 

en að framan. Við iljarbeygjuna rennur 

völubeinið fram og mjórri endi situr þá í 

gafflinum sem gerir liðinn óstöðugri. Eins og 

áður sagði liggur dálkur neðar en sköflungur, 

og er því ríkari tilhneiging ökklans til að velta 

inn- fremur en út á við þegar liðurinn er 

óstöðugur (Magee, 2006).  

Neðanvöluliður samanstendur af hælbeini og völubeini og liggur hann neðan 

við ökklaliðinn. Liðurinn hreyfist um þrjá ása og eru hreyfingar hans snúningur og 

hliðrun til hliðar og fram á við. Hvíldarstaðan er miðstaða en læst staða er 

innsnúningur (Magee, 2006).  

2.1.2 Liðbönd/Liðumbúnaður 

Liðbönd tengja saman bein  og er hlutverk þeirra að mynda stöðugleika 

umhverfis liði og veita þannig stuðning við hreyfingar. Einnig gegna þau 

mikilvægu hlutverki í stöðuskyni (e. proprioception) liðarins. Liðbönd 

samanstanda af frumum, kollagenþráðum og próteoglycani. Kollagenþræðirnir 

geta legið samsíða, á ská eða jafnvel í spíral, en lega þráðanna fer eftir hlutverki 

hvers liðbands fyrir sig. Afstaða liðbandanna við liðinn er einnig misjöfn; þau geta 

legið inni í liðnum, utan við hann eða tengst liðpokanum. Blóðflæði til þeirra er 

misgott eftir því hvar þau eru staðsett. Bönd sem liggja í tengslum við liðpokann 

gróa vel vegna þess að þau fá betra blóðflæði en bönd sem liggja innan við 

liðpokann (Bahr og Mæhlum, 2004a).  
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Mynd 2.1.2-1 Helstu liðbönd hliðlægt á 
ökkla (http://www.prokin.com). 

Umhverfis ökklaliðinn er liðpoki sem styrkir liðinn. Hann er þó fremur þunnur 

og veikbyggður að framan- og aftanverðu, en styrkari til hliðanna fyrir tilstilli 

sterkra liðbanda sem þar liggja. 

Liðböndin sem styrkja liðinn hliðlægt 

eru þrjú aðskilin liðbönd (mynd 

2.1.2.1.); fremra og aftara völu- og 

dálksband og hælbeins- og dálksband 

(e. lig. calcaneofibulare) (Mueller, 

2005). Fremra völu- og dálksband er 

þunnt og flatt band sem liggur á milli 

dálksökkla og hálshluta völubeins. 

Aftara völu- og dálksband er hins 

vegar þykkt og frekar sterkt band sem 

liggur frá dálksökklagróf (lat. fossa 

malleolaris lateralis) að hliðlægum 

hnjóti á völubeini (e. lateral tubercle of 

the talus). Hælbeins- og dálksband liggur frá dálksökkla og fer á ská niður og 

aftur þar sem það festist hliðlægt á hælbein (Moore og Dalley, 2006). Við 

snúning á ökkla inn á við geta þessi liðbönd tognað eða slitnað. 

Miðlægt er ökklaliðurinn styrktur af stóru og sterku liðbandi sem kallast 

þríhyrnuband  (lat. lig. deltoideum). Bandið skiptist í fjóra hluta sem allir geisla út 

frá sköflungsökkla. Hlutarnir festast svo hver á sinn stað, á hælbein, bátsbein og 

framan- og aftanvert á völubein. Liðpoki neðanvöluliðar er einnig fremur veikur 

og er hann styrktur með fjórum völu- og hælbeinsliðböndum (lat. lig. 

talocalcaneum) sem liggja inni í liðnum, aftanvert, miðlægt og hliðlægt við liðinn 

(Moore og Dalley, 2006). 

2.1.3 Uppbygging beinagrindavöðva  

Beinagrindavöðvar eru um 40% af heildarþyngd okkar og er hlutverk þeirra að 

hreyfa bein um liðamót. Flestir þeirra eru með upptök nærlægt (lat. proximal) og 

tengjast sinum sem festast við bein fjarlægt. Ef vöðvi færir beinin nær hvort öðru 

við samdrátt kallast hann beygjuvöðvi en réttivöðvi ef þau færast fjær. Beygju- og 

réttuvöðvar vinna saman þó þeir hafi sitt hvort hlutverkið. Vöðvi sem dregst 

saman kallast gerandvöðvi (e. agonistic muscle) en vöðvinn sem hefur öfugt 



7 

Mynd 2.1.3-1 Uppbygging vöðva 
(http://www.teachpe.com). 

hlutverk við gerandvöðva slakar á til að leyfa hreyfinguna kallast mótvöðvi 

(e.antagonistic muscle) (Silverthorn, 2007). Samverkandi vöðvi (e. synergistic 

muscle) getur aðstoðað gerandavöðva við hreyfingu eða stutt við og að einhverju 

leyti komið í veg fyrir óæskilega hreyfingu (Chleboun, 2005).  

Virkir vöðvasamdrættir geta verið ísómetrískir eða ísótónískir. Ísómetrískur 

samdráttur kallast það þegar engin breyting verður á vöðvalengd og vöðvinn 

vinnur í kyrrstöðu. Ísótónískur samdráttur er hins vegar þegar breyting verður á 

vöðvalengd í samræmi við hreyfinguna sem framkvæmd er. Ef vöðvinn styttist og 

dregst saman kallast samdrátturinn konsentrískur en eksentrískur ef vöðvinn 

lengist (Moore og Dalley, 2006). 

Vöðvar eru samsettir úr mörgum vöðvaþráðum sem vinna sem ein heild. 

Vöðvaþræðirnir raðast í vöðvaknippi 

og utan um hvert þeirra er vöðvahula 

(e. perimysium) sem aðskilur þau 

(mynd 2.1.3.1). Hver þráður er 

langur, sívalingslaga og með marga 

frumukjarna á yfirborði sínu 

(Silverthorn, 2007). Hverjum vöðva 

þjónar ein eða fleiri hreyfitaug. Áður 

en taugarnar ganga inn í vöðvann 

hafa þær kvíslast í margar greinar. 

Hver grein sem gengur inn í vöðvann 

tengist þar nokkrum vöðvaþráðum 

og mynda einingu sem kallast 

hreyfieininig (e. motor unit). Hver vöðvi inniheldur því margar hreyfieiningar 

(Moore og Dalley, 2006). 

Það eru þrjár megingerðir af vöðvaþráðum í beinagrindavöðvum. Týpa I eru 

hægir loftháðir vöðvaþræðir sem hafa mikið úthald og vinna hægt. Þeir nefnast 

oft stöðuvöðvar og vinna til dæmis við að viðhalda uppréttri líkamsstöðu. Týpa 

IIA eru loftháðir vöðvaþræðir sem eru mitt á milli þess að vera hægir og hraðir. 

Týpa IIB eru hraðir loftfirrðir vöðvaþræðir. Vöðvaþræðir IIA og IIB vinna hratt og 

hafa mikinn kraft í stuttan tíma. Eftir átök eru vöðvaþræðir I lítið þreyttir og eru 

fljótir að jafna sig. Hins vegar eru týpa IIA og IIB þreyttir og heldur lengur að jafna 
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Mynd 2.1.4-1 Helstu vöðvar framan- og aftanvert á legg (http://trainharder.com). 

sig. Beinagrindarvöðvar eru samsettir úr þessum þremur tegundum vöðvaþráða 

en magn þeirra er mismunandi og fer eftir hlutverki hvers vöðva fyrir sig 

(Chleboun, 2005).  

2.1.4 Helstu vöðvar í legg og ökkla 

Vöðvar sem vinna yfir ökklann eiga upptök sín í leggnum (mynd 2.1.4.1.). Langi 

dálklægi vöðvi hefur upptök frá liðpoka dálksliðar, dálkshöfði (lat. caput fibula) og frá 

nærenda dálks. Hann liggur hliðlægt niður eftir legg og endar í langri sin sem liggur 

aftur fyrir hliðlægan dálksökkla og festist á 1. framristarbein (lat. os metatarsale) og 

miðlæga fleygbein. Skammi dálklægi vöðvi (lat. m. fibularis brevis) hefur upptök á 

hliðlægu yfirborði dálks og festist á 5. framristarbein. Þessir tveir vöðvar eru 

sterkustu útsnúningsvöðvar ökkla, auk þess styður langi dálklægi vöðvi við 

þverristarboga (lat. arcus pedis transversalis) fótar (Moore og Dalley, 2006). 

Fremri sköflungsvöðvi (lat. m. tibialis anterior) hefur upptök frá hliðlægri brún 

sköflungs, millileggjarhimnu leggjar og frá leggjarfelli (lat. fascia cruris). Vöðvinn 

liggur meðfram hliðlægri brún sköflungs og festist á 5. framristarbein og miðlæga 

fleygbein. Helsta hlutverk vöðvans er að framkvæma ristarbeygju í ökkla. Aftari 

sköflungsvöðvi (lat. m. tibialis posterior) hefur upptök frá millileggjahimnu leggjar og 

frá aðliggjandi yfirborði sköflungs og dálks. Vöðvinn liggur aftan við sköflungsökkla 

(lat. malleolus medialis) og skiptir sér í tvennt þar sem miðlægi hlutinn festist á 
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bátsbeinshrjónu (lat. tuberositas ossis navicularis) og hliðlægi hlutinn festist á 

fleygbeinin þrjú. Aðalhlutverk vöðvans er að framkvæma iljarbeygju í ökkla, auk 

þess sem hann tekur þátt í innsnúningi á fæti (Moore og Dalley, 2006). 

Kálfatvíhöfði (lat. m. gastrocnemius) hefur upptök frá tveimur stöðum. Miðlægi 

hluti vöðvans kemur frá miðlægum hnúa lærleggjar (lat. condylus medialis femoris) 

en sá hliðlægi frá hliðlægum hnúa lærleggjar (lat. condylus lateralis femoris). Djúpt 

við kálfatvíhöfða liggur sólvöðvi (lat. m. soleus) sem hefur upptök frá höfði og aftari 

efri þriðjungi dálks. Kálfatvíhöfði liggur sem sagt yfir hnélið en það gerir sólvöðvinn 

ekki. Sinar sólvöðva og kálfatvíhöfða sameinast í hásin sem festist á 

hælbeinshnjósk (lat. tubercalcanei). Hlutverk þeirra er iljarbeygja í ökkla og eru þeir 

mikilvægustu vöðvar við fráspyrnu í göngu (Platzer, 2004). Sólvöðvi gegnir líka 

mikilvægu hlutverki sem stöðuvöðvi. Hann heldur okkur í uppréttri stöðu og 

viðheldur réttu í hné með því að toga sköflung aftur (Moore og Dalley, 2006). 

2.1.5 Starfræn líffærafræði  

Fóturinn er byggingarlega gerður fyrir þungaburð við margskonar undirlag. 

Hlutverk hans er að mynda stöðugan flöt fyrir líkamann við mismunandi 

aðstæður án mikillar vöðvanotkunar og orkueyðslu. Auk þess er hann sterkur 

vogararmur í fráspyrnu við göngu (Mueller, 2005). Í fætinum eru mörg bein sem 

festast saman með liðböndum. Við ástig vinna þessi bein saman, aðlagast 

undirlaginu hverju sinni og dempa þar með höggið sem berst upp eftir 

líkamanum. Ef beinin væru ekki hreyfanleg gagnvart hverju öðru væri fóturinn 

stífari og gæti ekki dempað höggið eins vel. Í standandi stöðu berst þungi 

líkamans aðallega til völubeins í gegnum sköflungsbein og dreifist þaðan aftur á 

hælbein og fram á framristarbeinin (Moore og Dalley, 2006).  

Á ilinni eru þrír bogar; einn þverbogi og tveir langbogar (lat. arcus pedis 

longitudinalis), hliðlægur og miðlægur. Þessir bogar dreifa líkamsþunganum og 

álagi yfir fótinn og virka sem höggdemparar. Auk þess virka þeir sem fjöður fyrir 

fótinn og knýja hann áfram í göngu, hlaupi og við hopp. Í standandi stöðu minnka 

þessir bogar vegna líkamsþunga sem hvílir á þeim en við hreyfingu fara þeir aftur 

í sitt upprunalega horf. Langbogarnir vinna saman sem ein heild. Sá miðlægi er 

hærri og heldur mikilvægari en hliðlægi boginn. Beinin sem mynda hann eru 

hælbein, völubein, bátsbein, þrjú fleygbein og þrjú framristarbein. Höfuðið á 

völubeini myndar þó mikilvægasta hluta bogans. Fremri sköflungsvöðvi styður við 
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Mynd 2.1.5-1 Hreyfiplön í ökkla 
(http://www.insolepro.co.uk). 

hann sem og sinin frá langa dálklæga vöðva. Hliðlægi langboginn er mun flatari 

og hvílir á jörðinni í standandi stöðu. Hann samanstendur  af hælbeini, 

teningsbeini og framristabeinum 4 og 5. Þverbogann mynda teningsbein, 

fleygbein og ristarleggsgrunnar (e. basis of the metatarsals). Sinar langa 

dálklæga vöðva og fremri sköflungsvöðva styðja við þverbogann og hjálpa 

honum að halda lögun sinni (Moore og Dalley, 2006).  

Eins og fram hefur komið eru nokkrir þættir sem styðja við bogana og aðstoða þá 

við að halda lögun sinni. Auk 

ofangreindra þátta veita eftirfarandi 

þættir þverboganum sérstakan 

stuðning: Lögun beinanna sem hann 

mynda, sinafell (e. plantar aponeurosis), 

langa iljarband (lat. lig. plantaris longus), 

hæl- og tenings-beinsband (lat. lig. 

plantar calcaneocuboid) og hæl- og 

báts-beinsband (lat. lig. plantar 

calcaneo-navicular) (Moore og Dalley, 

2006).  

Hreyfingar í ökklanum gerast í 

þremur mismunandi plönum. Ristar- og iljarbeygja eiga sér stað í þykktarplani 

umhverfis breiddarás (e. coronal axis). Inn- og útsnúningur verða í breiddarplani (e. 

frontal plane) umhverfis ás sem liggur langsum gegnum fótinn. Aðfærsla og fráfærsla 

verða í láplani (e. transverse plane) umhverfis lóðréttan ás (mynd 2.1.5.1.) (Mueller, 

2005).  

2.1.6 Ganga og gönguhringur 

Ganga er flókið hreyfiferli sem allur líkaminn tekur þátt í. Hún krefst mikillar og 

námkvæmrar samhæfingar vöðva og liðamóta. Gönguhringur (e. gait cycle) er 

skilgreindur sem sá tími frá því að hæll á hægri fæti snertir undirlagið þar til hann 

snertir það aftur. Gönguhringnum er skipt í stöðufasa (e. stance phase) og 

sveiflufasa (e. swing phase). Hjá heilbrigðum einstaklingum er stöðufasinn um 

60% af gönguhringnum á meðan sveiflufasinn er um 40% (mynd 2.1.6.1.). 

Hælísetning er fyrsti hluti gönguhringsins. Þar á eftir flyst þunginn yfir fótinn og 

lent er á flötum fæti. Því næst lyftist hællinn frá undirlaginu við undirbúning fyrir 
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Mynd 2.1.6-1 Gönguhringur, skiptist í stöðufasa (60%) og sveiflufasa (40%) 
(http://me.queensu.ca). 

sveiflufasa. Þegar ganga er skoðuð í breiddarplani fer ökklinn úr 5° innsnúningi í 

5° útsnúning snemma í stöðufasanum. Við fráspyrnu fer ökklinn í 15° innsnúning 

og þarf fóturinn kraft til að spyrna sér úr stöðufasa í sveiflufasa (Shumway-Cook 

og Woollacott, 2007).  

Við eðlilegt göngumunstur fellur þunginn á afturhluta fótar við hælísetningu. 

Þegar þunginn er fluttur yfir fótinn fellur hann að mestu á hliðlægan hluta 

miðfótar. Þegar hæll byrjar að lyftast frá er þunginn fluttur yfir á  framristarbein og 

tær. Við fráspyrnu hvílir hann svo á tánum sem spyrna í undirlagið til að byrja 

sveiflufasa. Til að ná fram eðlilegu göngumunstri á jafnsléttu þurfa lágmarks 

hreyfiferlar að vera til staðar í ganglimum. Mjöðm þarf að ná 20° beygju og réttu, 

hné þarf að ná fullri réttu og 60° beygju. Hreyfiferill í ökkla þarf að vera 7° 

iljarbeygja og 25° ristarbeygja. Auk þess þarf stóra tá að ná 65° beygju við 

fráspyrnu (Olney, 2005).  Ef þessir hreyfiferlar eru ekki til staðar má búast við 

frávikum í göngulagi frá því sem eðlilegt þykir. Ef óeðlileg hreyfing á sér stað um 

einhvern lið ganglima geta liðir fyrir ofan eða neðan bætt hreyfinguna upp. Til 

dæmis ef verkur er við hnéréttu geta réttivöðvar mjaðma eða iljarbeygjuvöðvar 

mögulega bætt upp hreyfinguna með því að breyta sínu hreyfimunstri. Þó er 

ólíklegt að göngulagið verði fullkomlega eðlilegt við þá leiðréttingu. Ganga krefst 

því margra mismunandi þátta á borð við vöðvakraft, vöðvalengd og ákveðins 

hreyfiferils. Þegar einstaklingur hleypur reynir á sömu þætti en í meira mæli, 

hann þarf aukinn vöðvakraft og meira hreyfiútslag í liðum. Það sem breytist í 
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gönguhringnum við hlaup er að stöðufasi styttist og báðir fætur eru á lofti á 

ákveðnum  tímapunkti í hringnum (Olney, 2005).  

Einstaklingar sem glíma við sjúkdóma, heilkenni eða byggingarlega galla af 

einhverju tagi gætu þurft að leita nýrra hreyfilausna við göngu. Til að mynda sjást 

einstaklingar með mislanga ganglimi oft ganga á tám. Einnig getur sést 

hestfótastaða (lat. equinus) á þeim fæti sem er styttri. Hjá einstaklingum með 

ilsig (lat. pes planus) eða holfót (lat. pes cavus) verður breyting á þungaburði 

sem veldur óeðlilegu og auknu álagi á hné og mjaðmir. Við ilsig lendir þungi 

aðallega á miðfæti sem gerir göngulagið óeðlilegt. Þungaburður einstaklinga 

með holfót verður aðallega á afturfæti og framristarbeinum og lítill stuðningur 

fæst frá miðhluta fótar (Olney, 2005).  

Hlutverk ökklans byggir á stöðugleika gaffalsins sem dálkur og sköflungur 

mynda. Ef gaffallinn væri ekki stöðugur gæti hann ekki haldið utan um fleyglaga 

völubeinið og myndi þá gliðna. Gaffallinn aðlagast álagi og breytingum og reiðir á 

nær-  og fjærliði dálks til að framkvæma og stjórna hreyfingum innan hans. 

Liðbönd fjærliðar gegna stóru hlutverki í stöðugleika gaffalsins (Mueller, 2005).   

2.1.7 Skyn 

2.1.7.1 Skyn og taugaboð  

Skyn er mjög mikilvægt fyrir líkamann, það gerir okkur kleift að heyra, sjá, finna 

bragð, lykt, sársauka, snertingu, hita og kulda. Taugakerfi líkamans 

samanstendur af tveimur aðalkerfum; miðtaugakerfi og úttaugakerfi. Undir 

miðtaugakerfið falla heili og mæna. Úttaugakerfi samanstendur hins vegar af 

öllum taugum líkamans utan miðtaugakerfis. Hlutverk miðtaugakerfis er að taka 

við boðum, vinna úr þeim og senda svar um hvernig bregðast eigi við. Sum boð 

berast til heila en önnur til mænu. Hlutverk úttaugakerfis er að flytja taugaboð til 

og frá miðtaugakerfi og eru úttaugar annað hvort aðlægar eða frálægar. Aðlægar 

taugar liggja til miðtaugakerfis og flytja boð frá skynfærum og skynnemum. 

Frálægar taugar liggja frá miðtaugakerfi og flytja boð frá því til viðkomandi 

líffæris. Þegar boð berast miðtaugakerfi fara þau eftir svokölluðum hækkandi 

brautum (e. ascending tracts) en eftir lækkandi brautum (e. descending tracts) 

þegar þau berast frá miðtaugakerfi. Auk þessara taugakerfa eru til staðar 

sjálfráða- og ósjálfráða taugakerfið. Sjálfráða taugakerfið er bæði hluti af 
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Mynd 2.1.7-1 Aðliggjandi taug sem ber boð um áreiti frá snertiskynsnemum yfir í millitaugung 
og áfram til frálægrar taugar sem ber þá boð um svar við áreitinu  (http://a248.e.akamai.net). 

miðtauga- og úttaugakerfi líkamans og tekur til viljastýrðra athafna á borð við 

hreyfingu og kyngingu. Ósjálfráða taugakerfið er einungis hluti af 

miðtaugakerfinu og sér um, eins og nafnið gefur til kynna, atriði sem 

einstaklingurinn þarf ekki að hugsa fyrir líkt og blóðrás og öndun (Shumway-

Cook og Woollacott, 2007). 

Við áreiti myndast taugaboð sem berst með aðlægum taugum inn um afturhorn 

mænu. Líkaminn getur unnið úr boðum og framkallað svar á tvo vegu;  annars vegar  

berast boðin upp eftir mænu til viðeigandi svæðis í heila. Þar er unnið úr þeim og svar 

við áreitinu sent með frálægum taugum sem koma úr framhorni mænu. Hins vegar 

geta boðin fengið svar við áreitinu í mænu og þurfa þar með ekki að berast upp til 

heila. Þau boð flokkast sem einföld taugaboð sem ekki krefjast mikillar úrvinnslu og 

þurfa því ekki á innslagi frá heila að halda. Taugaboðið fer þá frá aðlægum taugum að 

frálægum taugum í mænu. Á milli aðlægra og frálægra tauga liggja svo kallaðir 

millitaugungar (e. interneuron) sem bera boðin þeirra á milli (mynd 2.1.7.1.). Ef einn 

millitaugungur liggur á milli þeirra er talað um eintaugungaboð (e. Monosynaptic 

reflex). Ef tveir eða fleiri liggja á milli er talað um fjöltaugungaboð (e. polysynaptic 

reflex) (Silverthorn, 2007). 
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Mynd 2.1.7-2 Sýnir leið taugaboða í mænu þegar 
einstaklingur stígur á nagla og bregst við með því 
að kippa fótleggnum upp 
(http://www.colorado.edu). 

Dæmi um taugaboð sem berst 

heilanum til úrvinnslu eru 

sársauki og viljastýrðar hreyf-

ingar. Taugaboð sem myndast 

við göngu og þegar einstaklingur 

kippir hendi af heitri hellu berast 

ekki upp í heila heldur er 

framkallað svar á mænu. Einnig 

ef viðkomandi stígur á nagla við 

göngu (mynd 2.1.7.2.). Þá flytja 

skyntaugar boð til mænu sem 

svarar með því að viðkomandi 

kippir fætinum upp og kemur í 

veg fyrir frekari sársauka og/eða 

skaða. Auk þessara boða berast 

önnur boð til heila sem gerir það 

að verkum að einstaklingurinn 

upplifir sársaukann sem fylgir því 

að stíga á naglann (Shumway-

Cook og Woollacott, 2007). Til að 

taugaboð nái að myndast þarf að 

koma áreiti á skynnema sem kemur af stað ferli þar sem taugafrumur virkjast og 

flytja boð til viðeigandi viðtaka (Silverthorn, 2007). Taugafrumur líkamans eru 

litlar og tengjast saman þar sem þær þurfa að flytja boðin sín á milli. Þær eru 

allar með sömu grunnuppbygginguna (mynd 2.1.7.3.) en geta þó litið misjafnlega 

út. Þetta fer að miklu leyti eftir hlutverki og staðsetningu þeirra innan 

taugakerfisins. Grunnuppbygging þeirra samanstendur af griplum (e. dendrites) 

sem koma út frá taugabolum. Þær taka á móti taugaboðum sem fara  niður 

taugabolinn sem inniheldur kjarna. Þaðan fara boðin eftir taugasímum (e. axon) 

sem eru þaktir mýelis slíðri (e. myelin sheath) til að taugaboðin berist hraðar eftir 

frumunni. Símaendinn mætir svo griplu frá annari taugafrumu sem tekur við 

taugaboðinu og ber það áfram (Moore og Dalley, 2006).  



15 

 

Mynd 2.1.7-3 Uppbygging hefðbundinnar tauga-
frumu (http://www.web-books.com). 

Í líkamanum eru nokkrar 

gerðir af viðtökum sem taka við 

mismunandi boðum. Efnavið-

takar (e. Chemoreceptors) 

svara til dæmis sýrustigi blóðs 

og mismunandi lífrænum sam-

eindum í blóði svo sem 

glúkósa. Hitaviðtakar (e. 

Thermoreceptors) skynja 

breytingar á hita og kulda. 

Ljósnemar (e. photoreceptors) 

skynja ljós og aflnemar (e. 

mechanoreceptors) skynja 

þrýsting og titring. Einnig hefur mannslíkaminn þrjár gerðir af stöðuskynsnemum. Auk 

þeirra eru til svokallaðir snertiviðtakar (e. touch receptors) sem skynja snertingu, tog, 

þrýsting og titring á húðinni. Snertiviðtakar eru algengustu viðtakar líkamans og er 

talað um að meðal manneskja hafi um 5 milljónir snertiskynsnema (Þuríður 

Þorbjarnardóttir, 2005). Þeir eru staðsettir í húð, vöðvum, liðamótum og líffærum 

(Silverthorn, 2007). Húðin er þar með talin aðalskynfæri líkamans því í henni er mikið 

af taugaendum sem gera hana næma fyrir allri snertingu (Stefán B. Sigurðsson, 

2000). Til eru þrjár gerðir af snertiskynsnemum. Í fyrsta lagi eru það hárrótarflækjur (e. 

hair root plexus) og eru þær vafðar utan um hárrætur djúpt í leðurhúðinni. Þetta eru 

aflnemar sem skynja grófa snertingu og verða fyrir áreiti þegar hárin hreyfast eða eru 

snert. Í öðru lagi eru snertiskífur (e. tactile disc eða Merkel’s disc) sem eru staðsettar í 

grunnlagi húðþekjunnar og skynja þrýsting og áferð. Þriðja gerðin af 

snertiskynsnemum eru snertihnökrar (e. corpuscle of touch eða Meissner´s 

corpuscle). Þeir eru með lægsta virkjunarþröskuldinn af þessum nemum og eru því 

mjög næmir. Þeir skynja létta snertingu og er mikið af þeim í húðinni á fingurbroddum, 

lófum og iljum, svo og í augnlokum, vörum, geirvörtum, sníp og reðurhúfu (Þuríður 

Þorbjarnardóttir, 2005). 

Húðin er ekki jafn þykk og sterk alls staðar á líkamanum en það fer að miklu 

leyti eftir hlutverki hvers líkamshluta fyrir sig. Auk þess er munur á áferð hennar. 

Til að mynda er húðin mun þynnri á ristinni en á ilinni þar sem ilin tekur á sig 
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mikinn þunga. Á ilinni er húðin einnig hárlaus og inniheldur marga svitakirtla. Hún 

er mjög næm fyrir snertingu, sérstaklega undir iljarboga því þar er hún er örlítið 

þynnri. Yfir hælnum og hliðlægum hluta fótar er húðin hins vegar mjög þykk 

(Moore og Dalley, 2006) því þar fellur mestur þunginn við eðilegt göngumunstur 

(Olney, 2005).  

2.1.7.2 Stöðuskynsnemar 

Stöðuskynsnemar gera okkur kleift að skynja stöðu líkamans í rúmi. Sem dæmi 

má nefna ef einstaklingur lokar augunum og lyftir handlegg upp yfir höfuð getur 

hann skynjað stöðu hans gegnum stöðuskynsnemana. Auk þess gegna þeir 

mikilvægu hlutverki við stjórn jafnvægis og hreyfinga. Í mannslíkamanum eru 

þrjár gerðir af stöðuskynsnemum og kallast þeir liðskynsnemar (e. joint 

receptors), vöðvaspólur (e. muscle spindles) og sinahnökrar (e. golgi tendon 

organ). Liðskynsnemar eru staðsettir í liðpokum og liðböndum umhverfis liðamót. 

Þeir virkjast við hreyfingu í liðamótum og fer úrvinnsla frá þeim að mestu leyti 

fram í litla heila (e. cerebellum) (Silverthorn, 2007).  

Vöðvaspólur eru mjög litlir sérstakir vöðvaþræðir sem liggja samsíða 

beinagrindavöðvum og eru næmir fyrir togi á vöðvum og hraða lengingar. Til eru 

tvær gerðir af vöðvaspólum, pokafrumur (e. nuclear bag) og keðjufrumur (e. 

nuclear chain). Þessar tvær tegundir flokkast sem innanspóluþræðir sem eru 

ítaugaðir af gamma hreyfitaugum en eru líka ítaugaðir af skyntaugum. Hlutverk 

tauganna er að stjórna næmni vöðvaspólanna óháð lengd vöðvans hverju sinni 

(Silverthorn, 2007). Utanspóluþræðir eru hins vegar ítaugaðir með alfa 

hreyfitaugum. Pokafrumur eru mjög næmar á  hröðun lengingar vöðva 

(Shumway-Cook og Woollacott, 2007).  

Við lengingu vöðva berast aðlæg boð af aukinni ákefð frá pokafrumum  til 

miðtaugakerfis. Þegar ástand vöðvans hættir að breytast hætta pokafrumur að 

senda boð um ástand hans. Keðjufrumur eru hins vegar alltaf að hluta til virkar 

því þegar vöðvi er í hvíldaspennu er miðsvæði hverrar vöðvaspólu strekkt og þær 

senda stöðugt boð um ástand vöðvans (Shumway-Cook og Woollacott, 2007). 

Með virkjun gamma hreyfitauga dragast innanspóluþræðirnir saman og því þarf  

litla teygju á vöðvann til að virkja vöðvaspólurnar. Ef alfa hreyfitaug virkjast hefur 

það áhrif á utanspóluþræði sem valda samdrætti í beinagrindavöðvum. Samhliða 
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Mynd 2.1.7-4 Sýnir leið taugaboðs við að slá á 
hnéskeljarsinina með viðbragðshamri og við það réttist úr 
fætinum í örskamma stund (http://www.brown.edu). 

því virkjast einnig vöðvaspólur í gegnum gamma hreyfitaugar. Talað er um þessa 

samverkun sem alfa-gamma samverkun (e. alpha-gamma coactivation) 

(Silverthorn, 2007).  

Nánast allir beinagrindavöðvar innihalda margar vöðvaspólur. Vöðvar 

umhverfis flókin liðamót og stöðuvöðvar innihalda mikið magn af vöðvaspólum. 

Þeir sem innihalda flestar vöðvaspólur eru vöðvar í hálsi, höndum og þeir vöðvar 

sem stjórna augnhreyfingum (Shumway-Cook og Woollacott, 2007). Það virðist 

því vera samband á milli fjölda vöðvaspóla og nákvæmni vöðvastjórnunar. 

Vöðvar í hálsi, höndum og augum taka allir þátt í nákvæmum fínhreyfingum og 

því má gera ráð fyrir að þess vegna sé fjöldi vöðvaspóla meiri í þeim vöðvum en 

vöðvum sem taka þátt í grófari hreyfingum. Vöðvaspólur virkjast til dæmis við létt 

bank á hnéskeljar-

sinina (e. patellar 

tendon) með við-

bragðshamri (mynd 

2.1.7.4.). Þær 

bregðast við með 

því að senda boð til 

miðtaugakerfis sem 

kemur skipun til 

vöðvans um að 

dragast saman. 

(Chleboun, 2005).  

Sinahnökrar eru 

stöðuskynsnemar 

sem staðsettir eru á 

vöðvasinamótum 

(Silverthorn, 2007). 

Þeir eru næmir fyrir 

vöðvatogi og virkjast 

annað hvort við 

virkan samdrátt eða kraftmikla óvirka teygju á vöðvanum (Chleboun, 2005). Áður 

fyrr töldu vísindamenn að mikið afl þyrfti til að virkja sinahnökra og að þeirra helsta 
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hlutverk væri að koma í veg fyrir vöðvaskemmdir vegna of kröftugs samdráttar. 

Nýlegar rannsóknir hafa hins vegar sýnt að sinahnökrar fylgjast stöðugt með 

vöðvaspennu og eru mjög næmir fyrir vöðvasamdrætti. Þeir hafa því mjög lágan 

virkjunarþröskuld og þurfa ekki nema 2-25 gramma togkraft til að virkjast 

(Shumway-Cook og Woollacott, 2007). Við virkjun senda sinahnökrar boð til 

taugakerfis sem svarar með því að senda hamlandi boð til vöðvans sem 

sinahnökrinn liggur við. Á meðan á hreyfingu stendur senda bæði vöðvaspólur og 

sinahnökrar stöðugt upplýsingar til miðtaugakerfis svo að viðeigandi breytingar geti 

átt sér stað og komið í veg fyrir meiðsli á vöðvanum (Chleboun, 2005).  

Menn hafa löngum velt því fyrir sér hvort einhvers konar ytri stuðningur á borð 

við spelkur og teip geti haft áhrif á stöðuskyn. Helst hefur þessi umræða komið 

upp í tengslum við íþróttir og hafa spelkur og teip jafvel verið notuð til að 

fyrirbyggja frekari meiðsl vegna skerðingar á stöðuskyni í ökkla. Rannsóknir hafa 

verið gerðar á áhrifum ytri stuðnings á stöðuskyn og hafa niðurstöður þeirra verið 

bæði jákvæðar og neikvæðar þegar talað er um aukningu á því. Lohrer og 

félagar gerðu rannsókn sem sýndi fram á aukningu á stöðuskyni í ökkla sem 

teipaður var með hvítu íþróttateipi. Mældu þeir það með EMG vöðvaraf-

ritsmælingu á vöðvum í ökkla þegar þátttakandinn stóð á jafnvægisbretti sem 

veitti innsnúningsálag á ökklann (Lohrer, Alt og Gollhofer, 1999).  

MacGregor og félagar gerðu einnig rannsókn á stöðuskyni með EMG hjá 

einstaklingum með verk milli hnéskeljar og lærleggs (e. patello femoral pain 

syndrome). Teip var lagt yfir hnéskelina til að mynda tog á húðina. EMG 

niðurstöður sýndu að virknin í vöðvunum í kringnum hné jókst með ásetningu 

teipsins (MacGregor, Gerlach, Mellor og Hodges, 2004). Jerosch og félagar 

gerðu rannsókn á 30 íþróttamönnum á aldrinum 20-31 árs. Fjórtán þeirra voru 

með heilbrigðan ökkla en 16 með óstöðugan ökkla. Hver þátttakandi framkvæmdi 

þrjú próf fyrir ökkla; hopp á öðrum fæti á mismunandi hallandi undirlagi á tíma (e. 

single leg jumping course), standa á öðrum fæti í mínútu með opin augun og í 

mínútu með lokuð augun (e. single leg stance position test). Auk þess áttu 

þátttakendur að tilgreina í hversu mikilli innsnúningsstöðu ökklaliðurinn væri, eftir 

að tækið sem fóturinn var í, hreyfði ökklaliðinn á 4° hraða á sekúndu og stoppaði 

ýmist í 5°, 15° eða 20° innsnúningi (e. angle reproduction test). Allir þátttakendur 

framkvæmdu hvert próf með þremur mismunandi gerðum af ytri stuðningi við 
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Mynd 2.2.1-1 Hliðlæg ökklatognun 
(http://www.bone-and-joint-pain.com ). 

ökkla, tvær tegundir af spelkum og ein ökklateiping. Niðurstöður  prófanna voru 

svo bornar saman á milli mismunandi ytri stuðnings og á milli íþróttamanna með 

heilbrigðan ökkla og óstöðugan ökkla. Niðurstöðurnar sýndu að þegar prófin voru 

framkvæmd með spelkum var árangurinn betri. Einstaklingar voru styttri tíma að 

hoppa á öðrum fæti og áttu auðveldara með að standa á öðrum fæti og segja til 

um innsnúningsstöðu í ökkla. Átti þetta við um báða hópana. Rannsakendur 

ályktuðu út frá því að spelkur auki stöðuskyn í ökkla meira en teip (Jerosch, 

Hoffstetter, Bork og Bishof, 1995).     

2.2 Ökklatognanir 

2.2.1 Almennt um ökklatognanir 

Liðbandameiðsli í ökkla eru algengustu meiðsli sem eiga sér stað í íþróttum. 

Talið er að þau séu  um 20 % allra 

íþróttameiðsla. Í ákveðnum íþrótta-

greinum, sérstaklega í liðsíþróttum eins 

og knattspyrnu, körfuknattleik, blaki og 

handknattleik er talið að ökklameiðsli séu 

helmingur allra bráðra meiðsla sem eiga 

sér stað (Bahr, 2004a). Algengt er að 

þessi meiðsli verði á ójöfnu undirlagi líkt 

og á knattspyrnuvelli og einnig þegar 

einstaklingur lendir ofan á fæti annars 

leikmanns eftir uppstökk (Brukner og 

Khan, 2006).  Í yfirlitsgrein Fong og 

félaga kemur fram að ökkli verður oftast 

fyrir meiðslum í íþróttum borið saman við aðra líkamsparta og ökklatognanir eru 

algengastar meðal ökklameiðsla (Fong, Hong, Chan, Yung og Chan, 2007). 

Hootman og félagar sýndu fram á að ökklatognanir væru 14,8 % allra meiðsla 

óháð íþrótt og keppnisstigi. Í rannsókninni voru tekin saman öll meiðsli sem áttu 

sér stað í 15 íþróttagreinum í amerísku háskóladeildinni yfir 16 ára tímabil. 

Niðurstöður sýndu að ökklatognanir voru algengari í ákveðnum íþróttagreinum 

eins og körfuknattleik karla (26,6%), knattspyrnu karla (17,2%) og blaki kvenna 

(23,8%) (Hootman, Dick og Agel,  2007).  
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Mynd 2.2.2-1 I gráðu tognun (Mattacola og Dwyer, 
2002). 

Ökklatognanir ná ekki einungis yfir skaða á liðböndum, því að við ökklatognun 

geta orðið fíngerð brot í kringum ökklaliðinn og beinbrjósksbrot (e. osteochondral 

fracture) á efri hluta völubeins. Einnig geta sinar langa og skamma dálklæga 

vöðva slitnað eða færst úr stað og þá er það yfirleitt sin skamma dálklæga 

vöðvans sem verður fyrir skaðanum. Þessi meiðsli  eru oft á tíðum ekki greind og 

getur verkur vegna þeirra varað mun lengur  en við hefðbundnar ökklatognanir 

(Karlsson, 2006). 

2.2.2 Hliðlægar ökklatognanir 

Hliðlægar ökklatognanir eru 

mun algengari en miðlægar 

ökklatognanir. Innsnúningur  á 

ökkla veldur 85% allra ökkla-

meiðsla. Ástæðan fyrir því er 

fyrst og fremst hlutfallslega 

meiri óstöðugleiki í utan-

verðum ökklalið og veikleiki í 

hliðlægum liðböndum borið 

saman við innanverðan 

ökklalið. Fremra völu- og 

dálksband, hælbeins- og 

dálksband og aftara völu- og 

dálksband eru þau liðbönd sem mynda stöðugleika hliðlægt á ökkla (Bahr, 

2004a; Karlsson, 2006). Þessi liðbönd geta skaðast þegar aukið álag verður við 

innsnúning í ökkla. Algengast er að hliðlægar ökklatognanir eigi sér stað þegar 

fóturinn er í iljarbeygju og snýst inn á við í kjölfarið (mynd 2.2.1.1.). Í þessari 

stöðu er ökklinn óstöðugur og þarf að treysta á virkni og styrk vöðvanna sem 

liggja yfir ökklann (Mueller, 2005). Við þennan innsnúning getur fremra völu- og 

dálksband tognað eða slitnað því að bandið er strekkt. Hælbeins- og dálksband 

tognar síður í þessari stöðu því þar er bandið nokkuð slakt, auk þess sem það 

þolir helmingi meira álag en fremra völu- og dálksband (Karlsson, 2006). Það er 

mjög sjaldgæft að öll liðböndin þrjú slitni, en talið er að það gerist aðeins í um 1% 

tilfella. Stór hluti þeirra einstaklinga sem slíta öll þrjú liðböndin hafa sögu um fyrri 

meiðsli á ökkla (Bahr, 2004a). 
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Mynd 2.2.3-2 III gráðu tognun (Mattacola og Dwyer, 
2002).

Mynd 2.2.3-1 II gráðu tognun (Mattacola og Dwyer, 
2002). 

2.2.3  Alvarleiki ökklatognana 

Liðbönd skaddast yfirleitt við 

bráðan áverka. Dæmigerð lýsing 

á liðbandaáverka felur í sér 

ákveðið ofálag og teygju á 

liðböndum á meðan liður er í 

ystu stöðu. Rof getur orðið á 

miðhluta liðbands eða á mótum 

liðbands og beins. Einnig geta 

afrifubrot stundum átt sér stað 

þegar liðbandið togar hluta 

beins með sér. Almennt eru 

liðbandaáverkar flokkaðir sem 

gráða I, II eða III. Við I gráðu 

tognun teygist á nokkrum 

þráðum liðbandsins (mynd 2.2.2.1.), við II gráðu tognun rofnar liðbandið að hluta 

til (mynd 2.2.3.1.) en við III gráðu tognun rofnar liðbandið alveg (mynd 2.2.3.2.)  

(Bahr og Mæhlum, 2004a; Brukner og Khan, 2006). 

Áverkar sem verða á 

liðböndum hliðlægt á ökkla eru 

oftast flokkaðir eftir fjölda þeirra 

liðbanda sem rofna.  Við gráðu I 

rofnar fremra völu- og dálksband 

að hluta og/eða hælbeins- og 

dálksband. Við gráðu II rofnar 

fremra völu- og dálksband alveg 

en hælbeins- og dálksband er 

óskaddað en við gráðu III fara 

fremra völu- og dálksband og 

hælbeins- og dálksband alveg í 

sundur (Bahr og Mæhlum, 

2004a). 
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2.2.4 Greining hliðlægra ökklatognana 

Ef einstaklingur á að fá viðeigandi meðferð eftir ökklatognun, þá þarf  ítarleg 

skoðun að fara fram. Áverkinn getur haft áhrif á liðbönd hliðlægt á ökkla, 

neðanvölulið, þríhyrnuband, trefjatengsl sköflungs og dálks (lat. syndesmosis) 

eða verið einhver blanda af þessum hlutum samtímis. Nákvæm skoðun gerir 

sérfræðingum kleift að veita íþróttamanninum viðeigandi meðferð, sem aftur flýtir 

fyrir endurkomu hans í íþróttina. Í þessu felst meðal annars að fá upplýsingar um 

hvernig meiðslin áttu sér stað, skoða og þreifa áverkasvæði, framkvæma sérpróf 

og taka röntgenmynd ef við á (Lynch, 2002).  

Þreifa þarf helstu bein umhverfis ökklaliðinn, en einnig vöðva, sinar og 

liðbönd. Helstu sérpróf eru til þess fallin að greina ástand liðbanda. Þau próf sem hafa 

hvað mest verið notuð í gegnum tíðina eru framtogspróf (e. anterior drawer test) til að 

meta völu- og dálkband, þrýstipróf (e. squeeze test) og útsnúnings álagspróf (e. 

external rotation stress test) til að meta trefjatengsl sköflungs og dálks og loks 

völuhallapróf (e. talar tilt test) til að meta hælbeins- og dálkband (Anderson, 2002). 

Nauðsynlegt getur verið að taka röntgenmynd til að útiloka beinbrot en oft er erfitt að 

að gera sér grein fyrir því hvort raunveruleg þörf á röntgenmynd sé til staðar.  

2.2.5 Endurhæfing eftir ökklatognun 

Endurhæfing eftir ökklatognun skal vera einstaklingsmiðuð, en ef ekki er hugað 

að fullnægjandi meðferð er hætta á langvarandi einkennum, takmarkaðri þátttöku 

í íþróttum og aukinni hættu á endurteknum meiðslum (Karlsson, 2006). 

Endurhæfingaferlið er eins fyrir allar þrjár gráður ökklatognana. Eftir að hafa 

takmarkað blæðingu og verki á áverkastað skal ná upp eðlilegum hreyfiferli, styrk 

og stöðuskyni. Í framhaldinu skal endurhæfing styðjast við stigvaxandi 

æfingaprógram sem miðast við kröfur viðkomandi íþróttar sem einstaklingur 

stundar (Mattacola og Dwyer, 2002; Karlsson, 2006).  

Endurhæfingu eftir hliðlæga ökklatognun má skipta í tvo hluta. Meðferð á 

bráðastigi og meðferð á seinni stigum.  

2.2.5.1 Meðferð á bráðastigi 

Fyrst eftir ökklatognun er beitt PRICE meðferð sem felur í sér verndun (P = e. 

protection), hvíld (R = e. rest), kælingu (I = e. ice) , þrýsting (C = e. compression) og 

hækkun á áverkasvæði (E = e. elevetion). Á bráðastigi er mikilvægast að minnka 
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Mynd 2.2.5.2-1 Styrktaræfing 
fyrir útsnúningsvöðva í ökkla. 

blæðingu og bjúgsöfnun þar sem það minnkar liðferil ökklaliðarins (Karlsson, 2006; 

Bahr og Mæhlum, 2004b). Mikilvægt er að hvíla ökklann í 24-48 klukkustundir eftir 

áverka og forðast þungaberandi álag. Kæling dregur úr verkjum og blæðingu inn á 

meiðslasvæðið. Þrýstingur á áverkann veldur mótþrýstingi á þá blæðingu sem verður 

á áverkasvæðinu og því verður blæðingin minni en ella. Mikilvægt er að koma 

þrýstingi á áverkasvæðið sem allra fyrst með teygjubindi og honum haldið í tvo 

sólarhringa eftir  áverka. Þá skal hafa hátt undir fótinn, því þá dregur heldur úr 

blóðflæði að, og blóð kemst auðveldar frá svæðinu. Það minnkar bólgusöfnun enn 

frekar (Peterson og Renström, 2005; Bahr og Mæhlum, 2004b).  

2.2.5.2 Meðferð á seinni stigum 

Hugsanlega er nóg að veita eingöngu PRICE meðferð í vægum tognunum, en 

nauðsyn áframhaldandi endurhæfingar ræðst við endurmat þegar bólga og 

verkur hefur hjaðnað. Hægt er að skipta  meðferð á seinni stigum í fjóra hluta; 1) 

að ná upp fullum hreyfanleika liðar (ROM), 2) stigvaxandi styrkjandi æfingar, 3) 

æfingar fyrir stöðuskyn og svo loks 4) sérhæfðar æfingar sem tengjast 

viðkomandi íþróttagrein. Stöðugleiki ökklaliðarins er forsenda þess að innleiða 

virka endurhæfingu (e. functional rehabilitation). Þar sem ökklatognanir af gráðu I 

og II eru taldar vera stöðugar þá getur virk endurhæfing hafist strax eftir slíkan 

áverka (Wolfe, Uhl, Mattacola og Mccluskey, 2001). 

Að ná upp fullum hreyfanleika 

Ef nauðsyn krefur þá gæti einstaklingur þurft að 

styðjast við hækjur fyrstu sólarhringana áður en 

fullur þungi er settur á fótinn. Eftir að byrjað er að 

setja þunga á fótinn er hægt að notast  við teipingar 

eða spelkur til að styðja við skaddaða ökklann. Með 

þessu stigvaxandi álagi á fótinn er hægt að ná upp 

hreyfanleika án þess að gera meiðslin verri. Við 

ökklatognun getur  hreyfiferill ristarbeyggju minnkað 

og valdið skertri færni. Ristarbeygja er nauðsynleg 

til að geta gengið og framkvæmt ýmsar starfrænar 

hreyfingar. Um leið og einstaklingur treystir sér til 

skal setja fyrir virkar æfingar fyrir ökklalið, til dæmis 
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hjóla, en einnig má beita teygjum og liðlosun á ökklalið ef þörf krefur snemma í 

endurhæfingarferlinu (Karlsson, 2006; Hudson, 2009). 

Styrktarþjálfun 

Sýnt hefur verið fram á að styrkur í útsnúningsvöðvum ökkla er minnkaður þremur 

vikum eftir tognun hjá einstaklingum með ökklatognanir af gráðu II og III (Konradsen, 

Olesen og Hansen, 1998). Einnig má sjá minnkaðan styrk í útsnúniningsvöðvum 

ökkla hjá einstaklingum með sögu um tognanir og krónískan óstöðugleika í ökkla. Því 

er mikilvægt að gera styrkjandi æfingar fyrir langa dálklæga vöðva sem og æfingar 

fyrir stöðuskyn ökkla til að auka stöðuleika ökkla og minnka hættu á endurteknum 

ökklatognunum (Willems, Witvrouw, Verstuyft, Vaes og Clercq, 2002). Þegar búið er 

að ná upp fullum hreyfiferli í ökklaliðinn og þegar búið er að ná stjórn á bólgu og 

verkjum skal byrja styrkjandi þjálfun (Wolfe o.fl., 2001). Í styrktarþjálfuninni skal leggja 

áherslu á styrkingu á langa- og skamma dálklæga vöðva þar sem veikleiki í þessum 

vöðvum hefur verið tengdur við óstöðugleika í ökkla og endurtekin meiðsli (Hartsell og 

Spaulding, 1999; Arnold, Linens, Sarah og Ross, 2009). Algengt er að notast við 

gúmmíteygju til að styrkja útsnúningsvöðva í ökkla (mynd 2.2.5.2.1.). Docherty og 

félagar sýndu fram á að æfingar með gúmmíteygju fyrir ökklalið gáfu marktæka 

aukningu í styrk við útsnúning í ökklalið hjá einstaklingum með starfrænan 

óstöðugleika í ökkla (Docherty, Moore og Arnold, 1998). 

Æfingar fyrir stöðuskyn 

Tilgangur æfinga fyrir stöðuskyn er að bæta jafnvægi og taugavöðvastjórn (e. 

neuromuscular control) ökklans (Lynch og  Renström, 1999). Chaiwanichsiri og 

félagar sýndu fram á að jafnvægisæfingar á öðrum fæti bættu stöðugleika í ökkla 

miðað við samanburðarhóp. Stöðugleiki í ökkla var metin með tímatöku þar sem 

staðið var á öðrum fæti (e. Single leg stance test (SLST)) með annars vegar opin 

augu og hins vegar lokuð augu. Eftir 4 vikur hafði rannsóknarhópurinn bætt sig 

marktækt meira eða meira en helmingi meira miðað við viðmiðunarhópinn, bæði með 

opin og lokuð augun (Chaiwanichsiri, Lorprayoon og Noomanoch, 2005).  Verhagen 

og félagar  könnuðu áhrif þjálfunar á jafnvægisbretti. 1127 blakkonur  og karlar tóku 

þátt í rannsókninni. Þar af voru 641 leikmaður í rannsóknarhóp og 486 leikmenn í við-

miðunarhóp. Rannsóknarhópurinn fylgdi eftir æfingaprógrammi á jafnvægisbretti en 

viðmiðunarhópur stundaði hefðbundnar æfingar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 
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marktækt færri ökklatognanir innan rannsóknarhóps, eða 0,5 meiðsli á hverja 1000 

klukkustundir í æfingum og keppni á móti 0,9 meiðslum á hverja 1000 klst. hjá viðmið-

unarhópnum (Verhagen, Van Der Beek, Twisk, Bouter, Bahr og Van Mechelen, 2004). 

Rannsókn Clark og Burden sýndi fram á marktækt hraðara viðbragð langa 

dálklæga vöðva og fremri sköflungsvöðva eftir fjögurra vikna æfingaprógramm á 

jafnvægisbretti. Viðbragðstími var metin með vöðvarafriti við 20° 

innsnúningsálag. Niðurstöður þeirra sýndu einnig marktæka bætingu á 

starfrænum stöðugleika sem metinn var með til þess gerðum spurningalista. 

Nítján karlkyns þátttakendur (meðalaldur 29,7 ár) tóku þátt í rannsókninni og voru 

þeir allir starfrænt óstöðugir í ökkla (Clark og Burden, 2005).  

Sérhæfðar æfingar 

Í endurhæfingu skal huga að kröfum hverrar íþróttagreinar. Stignun 

endurhæfingar skal miða að því að ná upp starfrænni færni fyrir viðkomandi 

íþróttagrein, svo einstaklingur geti stundað hana á öruggan og árangursríkan 

hátt. Þessar sérhæfðu æfingar eiga að felast í styrktar- og þolþjálfun, liðferils- og 

liðkandi æfingum ásamt samhæfingaræfingum. Þessi hluti endurhæfingaferlisins 

er ekki síst mikilvægur til að draga úr kvíða og ótta leikmanna sem getur fylgt 

endurkomu í íþrótt eftir meiðsli (Peterson og Renström, 2005; Hudson, 2009).  

2.2.6 Áhættuþættir ökklatognanna 

Áhættuþáttum íþróttameiðsla er oft skipt í tvennt, annars vegar innri- og hins 

vegar ytri áhættuþætti. Innri áhættuþættir eru tengdir einstaklingsbundnum 

einkennum en ytri áhættuþættir eru tengdir umhverfisáhrifum eins og undirlagi, 

keppnisstigi, æfingaálagi, reglum og öðru slíku. Hver áhættuþáttur eykur hættu á 

meiðslum íþróttamanns en þegar margir áhættuþættir hafa áhrif á sama tíma er 

aukin hætta á meiðslum (Bahr, 2004b). Bahr og Krosshaug  settu saman líkan 

(mynd 2.2.6.1.) sem sýnir áhættuþætti í íþróttum og hvernig þessir þættir 

tengjast. Líkanið er byggt á fyrri módelum Meeuwisse frá 1994 og McIntosh frá 

2005 en hefur verið endurbætt (Bahr og Krosshaug, 2005). 

Rannsóknum ber ekki saman um áhættuþætti ökklatognana. Vissulega fer 

það eftir kröfum hverrar íþróttagreinar hverjir áhættuþættirnir eru. Margar 

rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna áhrif hugsanlegra áhættuþátta en þær 

eiga það sameiginlegt að yfirleitt er verið að kanna einungis einn eða fáa 
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áhættuþætti hverju sinni. Saga um fyrri ökklameiðsli virðist þó vera sá 

áhættuþáttur sem hefur hvað mesta forspárgildi fyrir ökklameiðsli íþróttamanna. 

Mynd 2.2.6-1 Áhættuþættir í íþróttum, líkan sem sýnir hvaða þættir geta haft áhrif á 
meiðsli og hvernig þessir þættir tengjast.  Íslensk þýðing Árni Árnason. 

McKay og félagar könnuðu áhættuþætti og tíðni ökklameiðsla meðal 

körfuknattleiksmanna. Þar kom í ljós að leikmenn sem höfðu sögu um fyrri 

ökklameiðsli voru nærri fimm sinnum (OR = 4,94) líklegri til að meiðast á ökkla miðað 

við einstaklinga sem höfðu enga sögu. Þeir einstaklingar sem voru í skóm með 

loftpúða voru í ríflega fjórfalt (OR = 4,34) meiri hættu að meiðast miðað við 

einstaklinga sem voru í skóm án loftpúða. Leikmenn sem sinntu ekki hefðbundnum 

teygjuæfingum voru 2,6 sinnum (OR = 2,62) líklegri til að meiðast á ökkla miðað við 

þá leikmenn sem gerðu sínar teygjuæfingar (McKay, Goldie, Payne og Oakes, 2001).  

Rannsókn á íslenskum knattspyrnumönnum sýnir að fyrri saga um ökklameiðsli er 

stór áhættuþáttur fyrir ökklameiðslum. Leikmenn með fyrri sögu um ökklameiðsli eru í 

ríflega fimmfalt meiri hættu á að verða fyrir meiðslum (OR = 5,3) (Arnason, 

Sigurdsson,  Gudmundsson, Holme, Engebretsen og Bahr, 2004). Engebretsen og 

félagar sýndu fram á, að því oftar sem knattspyrnumaður hefur tognað á ökkla því 
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meiri líkur eru á endurteknum ökklameiðslum (Engebretsen, Myklebust, Holme, 

Engebretsen og Bahr, 2009).  

Vissulega eru mun fleiri áhættuþættir sem spila inn í ökklameiðsli en þeim 

verða ekki gerð frekari skil í þessari ritgerð. 

2.2.7  Starfrænn óstöðugleiki í ökklalið 

Starfrænt óstöðugur ökkli (e. functional ankle instabilty) er það ástand þegar 

einstaklingur hefur orðið fyrir endurteknum ökklatognunum og/eða hefur þá 

tilfinningu að ökklinn gefi eftir. Yfirleitt er starfrænn óstöðugleiki greindur með 

spurningalistum eða líkamlegri skoðun (Freeman, Dean og Hanham, 1965). Í 

rannsóknum er starfrænn stöðugleiki yfirleitt skilgreindur á þann hátt að þeir 

starfrænt stöðugu hafi ekki sögu um endurteknar ökklatognanir á meðan 

starfrænt óstöðugir hafi sögu um slíkt (Vaes, Duquet og Gheluwe, 2002). 

Starfrænn óstöðugleiki í ökklalið er ekki það sama og mekanískur óstöðugleiki (e. 

mechanical instability). Mekanískur óstöðugleiki getur orsakast af auknum slaka í 

liðböndum, liðpoka eða ofhreyfanleika í liðum ökklans. Starfrænn óstöðugleiki í 

ökkla hefur verið tengdur við minnkun á stöðuskyni, tauga- og vöðvastjórn, 

stöðustjórn og styrk (Hertel, 2002). Því getur mekanískt óstöðugur ökkli verið 

starfrænt stöðugur á sama tíma. Mekanískur óstöðugleiki getur þó leitt til 

starfræns óstöðugleika (Konradsen o.fl., 1998). Starfrænn óstöðugleiki er talinn 

tengjast hliðlægum ökklatognunum. Starfrænn stöðugleiki í ökkla getur verið til 

staðar bæði með og án mekanísks stöðugleika (Hertel, 2000). Hubbard og 

félagar könnuðu fylgni á milli ýmissa prófa á starfrænum og mekanískum 

óstöðugleika. Niðurstöður sýndu að ákveðin fylgni var á milli þessara breyta (r = 

0,47-0,52) sem sýndi að þær væru ekki alveg óskyldar.  Rannsakendur töldu þó 

að athuga þyrfti bæði mekanísk og starfræn próf í ökkla til að ákvarða um 

stöðugleika liðarins (Hubbard, Kramer, Denegar og Hertel, 2007).  

2.3 Teip  

2.3.1 Hvítt íþróttateip - upphaf og notkun 

Elstu heimildir sem til eru um teip eru yfir 3000 ára gamlar. Teipið var í þá daga 

töluvert öðruvísi en það er í dag og líktist frekar vafningum eins og múmíur voru 

vafnar í. Teipið var nokkurs konar renningar úr efni sem lagt var í trjákvoðu (e. 

resin) til að það héldist betur á viðkomandi. Hippocrates var einn þeirra sem setti 
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Mynd 2.3.1-1 Ökkli teipaður með hvítu 
íþróttateipi 
(http://sinoemedicalassociation.org) 

fram leiðbeiningar um hvernig setja ætti renningana á. Upphaflega var teipið 

notað til að loka sárum en seinna var það einnig notað við meðhöndlun á 

stoðkerfi. Árið 1892 kom fram á sjónarsviðið teip sem fékk nafnið Leukoplast og 

hafði það lím öðru megin svo ekki þurfti að undirbúa það á neinn sérstakan hátt 

fyrir notkun. Teip af þessari tegund breytti miklu hvað varðar þægindi sem jók 

notkun þess til muna. Í gegnum tíðina hefur orðið mikil breyting á bæði gerð 

teipsins og notagildi þess (Montag og Asmussen, 1990).  

Teip hefur mikið verið notað í 

tengslum við íþróttir, bæði sem 

forvörn og í endurhæfingu eftir 

meiðsli. Margar rannsóknir í 

tengslum við teip hafa verið gerðar 

en þó ber mönnum ekki saman um 

áhrif þess og gagnsemi. Teipingar 

eru oft notaðar sem ytri stuðningur 

við meiðslasvæði til að koma í veg 

fyrir skaðlegar hreyfingar á því svæði 

(mynd 2.3.1.1.). Auk þess er talið að 

þær geti haft áhrif á bólgu, dregið úr 

vöðvarýrnun og verkjum við 

starfrænar hreyfingar og geri íþróttamönnum kleift að byrja fyrr að æfa aftur eftir 

meiðsli (Austin o.fl., 1994).  

Hreyfing er forsenda fyrir flæði næringarefna og vökva um vefi og hefur 

þannig áhrif á gróanda og flýtir ef til vill fyrir bata. Því er mikilvægt að hefta ekki 

algerlega hreyfingar um liði með teipi. Þegar verið er að teipa liði er því reynt að 

hafa einungis áhrif á ákveðnar hreyfingar en aðrar látnar óskertar. Vert er að 

hafa í huga að teip samsvarar ekki gipsi eða öðrum aðferðum sem stífa liði alveg 

af og teiping kemur ekki í veg fyrir að einhver hreyfing eigi sér stað um liðinn 

(Montag og Asmussen, 1990). Það er margt sem þarf að hafa í huga þegar 

kemur að því að teipa einstakling. Ef nýta á teipið sem hluta af endurhæfingu er 

nauðsynlegt að skoða og meta áverkann vel og velja viðeigandi aðferð til að 

leggja teipið á. Til eru margar handbækur sem nýtast sem  leiðarvísar fyrir 

ásetningu teips þó þær séu oft ekki með sömu útgáfu af teipingu. Auk þess er 
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misjafnt hvernig teipið er lagt á eftir því hvaða liði á að teipa og hvaða 

líffærafræðilegu þætti á að styðja við. Margir nýta sér þessar bækur og byggja 

svo ofan á með eigin þekkingu og reynslu. Nauðsynlegt er að sá sem leggur 

teipið á sé meðvitaður um markmið þess, kosti og galla (Austin o.fl., 1994).  

Einstaklingar geta sýnt ofnæmisviðbrögð við teipinu sjálfu en það er þó 

sjaldgæft. Til að minnka líkurnar á ofnæmisviðbrögðum má leggja nokkurskonar 

undirteip undir hvíta íþróttateipið. Það kemur í veg fyrir að hvíta teipið komist í beina 

snertingu við húðina og veldur þá síður ertingu (Purchell, Schuckman, Docherty, 

Schrader og Poppy, 2009). Þegar verið er að teipa einstakling þarf að vanda til 

verka því óvönduð vinnubrögð geta haft í för með sér blöðrur og ertingu á húð. 

Jafnvel getur það aukið á alvarleika meiðslanna sem fyrir eru (Austin o.fl., 1994).  

2.3.2 Hvítt íþróttateip; tilgangur og áhrif 

Eins og áður sagði er hvítt íþróttateip ekki einungis notað eftir meiðsli, heldur líka 

í þeim tilgangi að fyrirbyggja þau. Talið er að teipingar og spelkur geti minnkað 

tíðni ökklatognana og aukið starfrænan stöðugleika í ökkla hjá íþróttamönnum 

(Callaghan, 1997). Þetta rannsökuðu Garrick og Requa með því að kanna 

meiðslatíðni á ökkla hjá teipuðum og óteipuðum körfuknattleiksmönnum. 

Þátttakendum var raðað tilviljunarkennt í hópa og reyndist meiðslatíðni eftir 2.562 

leiki marktækt lægri hjá teipaða hópnum, eða 14,7 á móti 32,8 tognunum á 

hverja 1000 leiki hjá óteipaða hópnum. Þetta sýnir að teipingar geta virkað sem 

forvörn við ökklatognunum hjá íþróttamönnum (Garrick og Requa, 1973).  

Teipingar eru mikið notaðar til að varna inn- og útsnúningsálagi og til að 

styðja við ökkla þeirra sem glíma við vandamál á borð við tognanir. Wilkerson 

gerði rannsókn þar sem hann bar saman ökklateipingu og ökklaspelku. 

Niðurstöður sýndu að teipingin væri áhrifaríkari við að varna innsnúning á ökkla. 

Talið er að hún hægi betur á innsnúningshreyfingunni en spelka og líklegra að 

einstaklingur nái að leiðrétta hreyfinguna og varna meiðslum. Auk þess er talið 

að teip örvi frekar varnarviðbragð vöðvana sem bregðast eiga við snúningnum 

(Wilkerson, 2002). Önnur rannsókn var gerð þar sem borin var saman geta 

einstaklinga til að bregðast við inn- og útsnúningsálagi með ökkla teipaðan 

annars vegar og óteipaðan hins vegar. Í rannsókninni var notað sérútbúið tæki 

þar sem annar fóturinn hvíldi á platta sem svo líkti eftir inn- og útsnúningsálagi. 

Niðurstöður sýndu að teipaður ökkli brást heldur seinna við álaginu en óteipaður 
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ökkli. Höfundar þeirrar rannsóknar taka þó fram að það sé á skjön við niðurstöður 

svipaðra rannsókna. Þeir telja að niðurstöður sínar gætu stafað af vali þeirra á 

ásetningu teipsins sem getur truflað skynhrif húðar og þar með virkni 

stöðuskynsnema (Refshauge, Raymond, Kilbreath, Pengel og Heijnen, 2009). Út 

frá því að niðurstöður þeirra stönguðust á við niðurstöður á sambærilegum 

rannsóknum má gera ráð fyrir að sú aðferð sem notuð er við að leggja teip skipti 

miklu máli. Því þarf að skoða hvað rannsóknir hafa sýnt um ökklateipingar og 

kynna sér klíníska reynslu sjúkraþjálfara um hvaða aðferðir virka best.  

Sýnt hefur verið fram á að jafnvel eftir stuttan æfingatíma fer teip að gefa eftir 

og minnkar þá ytri stuðningur þess að einhverju leyti. Því hefur verið deilt um 

gagnsemi þess (Robbins, Waked og Rappel, 1995). Áframhaldandi virkni teipsins 

er þá talin tengjast áhrifum þess á skyn og tauga-vöðvamót (Callaghan, 1997) 

eða áhrifum þess á stöðuskyn í gegnum viðtaka í húð (Robbins o.fl., 1995). Sýnt 

hefur verið fram á að teip eykur liðskyn í ökkla, þar sem fóturinn er ekki í 

þungaberandi stöðu. Þetta gagnast mögulega sem forvörn fyrir ökklatognunum 

með því að örva liðskyn. Þannig nær viðkomandi að stilla fótinn betur af fyrir 

lendingu í hoppi eða hlaupi. Því er að einhverju leyti hægt að varna innsnúningi 

og minnka þar með líkur á tognunum á ójöfnu undirlagi (Simoneau, Degner, 

Kramper og Kittleson, 1997). 

Shima og félagar gerðu rannsókn þar sem þeir könnuðu með vöðva-

rafritsmælingum viðbragðstíma langa dálklæga vöðva við 25° innsnúningsálag. 

Þátttakendur voru íþróttamenn á aldrinum 18-23 ára og var þeim skipt í fjóra 

hópa á eftirfarandi hátt;  

- Hópur 1: Þátttakendur með heilbrigðan ökkla sem ekki hafa átt við 

ökklameiðsli að stríða.    

- Hópur 2: Þátttakendur með ofhreyfanlegan ökkla sem ekki hafa átt við 

ökklameiðsli að stríða.  

- Hópur 3: Þátttakendur með heilbrigðan ökkla sem hafa átt við 

ökklameiðsli að stríða.  

- Hópur 4: Þátttakendur með ofhreyfanlegan ökkla sem hafa átt við 

ökklameiðsli að stríða. 
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Virkni langa dálklæga vöðva við innsnúningsálag var skoðað þar sem 

þátttakendur voru mældir með óteipaðan ökkla, með spelku og teipaðir með 

hvítu íþróttateipi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að heilbrigður óteipaður 

ökkli sem ekki var með sögu um ökklameiðsli var lengur að bregðast við áreitinu 

en hinir hóparnir. Þar sem borin var saman vöðvavirkni, þegar ökkli var teipaður, 

sýndu allir hóparnir seinkað viðbragð við innsnúningsálag. Þeir töldu ástæðuna 

fyrir því líklega vera að innsnúningurinn myndi gerast hægar með teipi eða 

spelku um ökklann eða að hægari lenging á langa dálklæga vöðva hefði áhrif á 

virkjun vöðvaspólanna (Shima, Maeda og Hirohashi, 2005). Það getur þýtt að 

einstaklingar með teipingu eða spelku um ökkla nái ekki að bregðast nægilega 

snemma við skyndilegu innsnúningsálagi og því eru meiri líkur en ella að þeir 

lendi í meiðslum.  

Margir rannsakendur hafa komið fram með kenningar um að sú tilfinning sem 

komi með ásetningu teips komi af stað huglægum áhrifum (e. placebo). 

Einstaklingar trúa því þá að teipið verji þá fyrir hugsanlegum meiðslum og upplifa 

sig stöðugri og öruggari. Sawkins og félagar framkvæmdu tvíblinda rannsókn á 

upplifun einstaklinga á áhrifum teipinga við óstöðugleika í ökkla. Einstaklingunum 

var þar skipt í tvo hópa, rannsóknarhóp og viðmiðunarhóp. Rannsóknarhópurinn 

var teipaður fyrir hliðlægri ökklatognun með hvítu íþróttateipi en 

viðmiðunarhópurinn með tíu sentimetra löngu óteygjanlegu teipi sem lagt var 

ofan við dálksökkla og upp eftir hliðlægum legg. Báðir hópar gengust undir 

stöðugleikapróf fyrir ökkla og ekki mældist marktækur munur á frammistöðu 

þeirra. Niðurstöður sýndu að einstaklingar úr báðum hópunum upplifðu aukinn 

stöðugleika, aukna skynjun og fannst þeir öruggari með teipið en án þess. Þó var 

ekki breyting á frammistöðu þeirra á starfrænu stöðugleika prófi en upplifun 

þeirra við framkvæmd prófins breyttist. Niðurstöðurnar benda því til þess að trú 

einstaklingsins á virkni teipsins geti að þeirra mati haft áhrif á stöðugleika í ökkla 

(Sawkins, Refshauge, Kilbreath og Raymond, 2007). 

2.3.3 Kinesioteip; Upphaf og notkun 

Kinesioteip var þróað upp úr 1980 í Japan af Dr. Kenzo Kase en lítið hefur verið 

rannsakað um áhrif þess og gagnsemi. Dr. Kase var að leita að teipingaraðferð 

til að aðstoða við gróanda á sködduðum vefjum. Honum fannst þessar 

hefðbundnu leiðir, eins og hvítt íþróttateip og vafningar, góð leið til að styðja við 



32 

Mynd 2.3.3-1  Kinesioteip í 
mismunandi litum. (http://www. 
fmad vancedmassage.com). 

vöðva og liðamót. Þó fannst honum þær gallaðar að mörgu leyti. Aðferðirnar 

fannst honum skerða hreyfiferla, ekki styðja nægilega vel við vöðvafell (e. fascia) 

og á margan hátt hægja á bata í sködduðum vefjum. Hann ákvað að leita nýrra 

leiða og þróaði kinesioteip þar sem hugmyndafræðin er töluvert ólík hvíta 

íþróttateipinu. Þrátt fyrir að teipið hafi komið á sjónarsviðið um 1980 er stutt síðan 

vinsældir þess og notkun jókst (Kinesio UK, e.d. a).  

Eftir ítarlega leit á veraldarvefnum og í bókum bar lítið á upplýsingum um 

teipið og rannsóknum frá öðrum en upphafsmönnum kinesioteips. Þar sem verið 

er að markaðsetja teipið, koma því á framfæri og auka notkun þess, tilgreina þau 

gögn ekki ókosti þess. Því má segja að helsti ókostur teipsins sé skortur á 

rannsóknum á virkni þess og notkun frá óháðum aðilum. Rannsakendur benda 

því á að eftirfarandi umfjöllum um kinesioteip kemur aðallega frá 

upphafsmönnum teipsins og því fer lítið fyrir hlutlausri umfjöllun.  

Teipið er úr 100% bómull, latex frítt og hefur teygjanleika upp að 30-40% af 

upprunalegri lengd (Kinesio UK, e.d. b) Passa 

þarf að húðin sé hrein, laus við olíu og krem sem 

gæti annars minnkað virkni teipsins og 

vatnsheldni þess. Til að tryggja enn frekar fulla 

virkni er mælt með að raka öll hár áður en teipið 

er lagt á (Kase, Wallis og Kase, 2003). Það er til 

í mörgum mismunandi litum (mynd 2.3.3.1.) en 

mönnum ber ekki saman um hvort það er munur 

á virkni teipsins eftir litum.   

Samkvæmt Polytechnic Háskólanum í Hong 

Kong og bandarískri vefsíðu kinesioteips er ekki munur á virkni teipsins milli lita 

(Polytechnic Univercity, e.d. og Kinesio Authentic, e.d.). Hins vegar segja Kase 

og félagar að munur sé á virkni teipsins eftir litum. Fyrstu litirnir sem komu á 

markað voru rauður og blár. Rauður telst sem dökkur litur í litahringnum og 

dregur þar með í sig meira ljós og á að auka hita undir teipinu. Blár telst sem ljós 

litur og endurkastar frá sér ljósi þannig að hiti undir teipinu á að minnka (Kase 

o.fl., 2003). Eftir það hafa komið á markað húðlitað og svart teip. Húðlitaða var 

framleitt í þeim tilgangi að það væri lítið sjáanlegt á einstaklingum. Svarta teipið 
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kom hins vegar til að svara eftirspurn frá neytendum þar sem svarti liturinn þótti 

flottari en þeir sem fyrir voru (Polytechnic Univercity, e.d.).  

2.3.4 Kinesioteip, tilgangur og áhrif  

Kanadíska vefsíða kinesioteips staðhæfir að kinesioteip megi nota við öllum 

mögulegum kvillum, allt frá höfuðverk til vandamála í fótum og allt þar á milli. 

Sem dæmi má nefna hálshnykk, meiðsl á snúningsvöðvum axlar, 

sinaskeiðabólgu, nárameiðsl, bakverki og tognanir á vöðvum og liðböndum 

(Berton, 2003a).  

Hugmyndafræði kinesioteipinga byggist á náttúrulegum lækningamætti 

líkamans og dregur það nafn sitt frá virkni þess, sem byggist á hreyfingarfræði (e. 

kinesiology), því nefnist það kinesioteip. Hlutverk vöðva líkamans er ekki 

einungis að hreyfa bein um liði, þeir taka líka þátt í að stjórna hitastigi líkamans 

og flæði um blá- og vessaæðar. Því getur vanstarfsemi vöðva haft víðtæk áhrif á 

líkamann og framkallað ýmis einkenni (Berton, 2003a). Talað er um að 

kinesioteip hafi fjölþætta virkni og eru margar hugmyndir á lofti um áhrif þess en 

lítið hefur verið staðfest í þeim efnum. Helstu hlutverk sem teipinu er ætlað að 

gera eru eftirfarandi:  

1) Minnka verki. 

2) Styðja við liði/liðumbúnað.  

3) Bæta vöðvavirkni. 

4) Auka flæði blóðs og vessa. 

5) Áhrif á innri líffæri  

(Pijnappel, 2009) 

Líffærafræðilegu kenningarnar á bak við hvert og eitt eru eftirfarandi:   

1) Minnka verki. Mannslíkaminn upplifir sársauka í gegnum A-delta- og C- 

þræði. A-delta þræðirnir eru með leiðnihraðann 12-30 m/sek og skynja kulda, 

snöggan sársauka og snertingu. C-þræðirnir eru með leiðnihraðann 0,5-2 m/sek 

og skynja hægan sársauka, hita, kulda og snertingu. Einnig eru til staðar A- beta 

þræðir en þeir flytja ekki sársaukaboð heldur skynja þeir bara snertingu. Þeir eru 

með mesta leiðnihraðann eða 30-70 m/sek. Allir þessir þræðir ganga inn í 

afturhorn mænu og fara boðin þaðan til úrvinnslu (Silverthorn, 2007). Sagt er að 
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kinesioteip hafi áhrif á A-beta þræði og þegar þeir virkjast virka taugaboðin 

hamlandi á sársaukaboð frá A-delta- og C- þráðum í afturhorni mænu (Pijnappel, 

2009). Gerð var tvíblind rannsókn á virkni kinesioteips við verkjum í öxl. Allir 

þátttakendur voru með verki í öxl við fráfærslu handleggs og var liðferill skertur. 

Skipt var í rannsóknarhóp og viðmiðunarhóp. Rannóknarhópurinn fékk meðferð 

eingöngu með kinesioteipi sem lagt var á axlarsvæði eftir leiðbeiningum frá Kase. 

Viðmiðunarhópurinn fékk hins vegar tvo renninga sem lagðir voru þvert ofan og 

neðan við axlarvöðva (lat. m. deltoideus). Sú aðferð er ekki viðkennd sem  

meðferðarform. Rannsóknarhópurinn svaraði meðferðinni strax og komust þeir 

einstaklingar lengra inn í liðferilinn við fráfærslu í handlegg. Verkir við 

hreyfinguna minnkuðu og fundu þeir fyrir þeim seinna í liðferlinum. Engin 

breytingin varð á verkjum eða liðferli hjá viðmiðunarhópnum (Thelen, Dauber og 

Stoneman, 2008).  

2) Styðja við liði/liðumbúnað. Kinesioteip á að hafa þann eiginleika að styðja 

við liði á tvennan hátt. Annars vegar með því að örva stöðuskynsnema og hins 

vegar með því að veita liðnum ytri stuðning. Sagt er að þetta virkist hvort tveggja 

með örvun í gegnum húð og að viðkomandi verði þar með meðvitaðri um stöðu 

og hreyfingar liðamótanna (Pijnappel, 2009). Rannsókn eftir Murray segir að 

kinesio teip nái að auka liðskyn í gegnum aukið áreiti á tognemum í húðinni 

svipað og talið er eiga sér stað með notkun á hvítu íþróttateipi (Murray og Husk, 

2001). Önnur rannsókn styður einnig þá hugmynd að kinesioteip geti stutt við 

liðamót. Í þeirri rannsókn var athugað hvort kinesioteip hefði áhrif á starfræna 

færni í efri útlim hjá börnum á aldrinum 4-16 ára. Allir þátttakendur glímdu við 

færniskerðingu af einhverju tagi. Færnin var metin með færniprófinu Melbourne 

Assessment sem áður var þróað til að meta færni barna með heilalömun (e. 

cerebral palsy). Niðurstöður sýndu að marktækur munur var á færni barnanna 

með og án teipsins. Stjórn og gæði hreyfinga í efri útlim mældust marktækt betri 

með kinesioteipi en án þess (Yasukawa, Patel, og Sisung, 2006). Hins vegar 

sýndi önnur rannsókn að kinesioteip hefði ekki áhrif á stöðuskyn í ökkla (Halseth, 

McChesney, DeBeliso, Vaughn og Lien, 2004).  

3) Bæta vöðvavirkni. Talið er að teipið hafi áhrif á tognema húðar og bæti þar 

með virkni undirliggjandi vöðva ef hún hefur ekki verið eðlileg fyrir (Pijnappel, 

2009). Misjafnt er hvernig leggja á teipið á vöðvana eftir því hverju er verið að 
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Mynd 2.3.4-1 Mynd til vinstri sýnir vef 
með bólgu og vessa. Mynd til hægri 
sýnir kinesioteip sem  lyftir húðinni upp 
og gefur aukið pláss fyrir flæði vessa 
(http://www.kinesio.co).  

reyna að ná fram. Þegar markmiðið er að styðja við veika vöðva eða örva, þá er 

teipið lagt frá upptökum vöðvans að festu hans. Hins vegar er það lagt frá festu 

vöðvans að upptökum þegar tilgangurinn er sá að minnka spennu og ná fram 

slökun í vöðvanum (Berton, 2003b).  

Gerð var rannsókn í Háskóla í New Jersey um áhrif kinesioteips á 

vöðvavirkni. Athugað var hvort hægt væri að bæta vöðvavirkni kviðvöðva hjá 

börnum með lága vöðvaspennu (e. hypotonia). Skoðuð var hreyfingin þar sem 

þátttakendur fóru úr baklegu í sitjandi stöðu á bolta. Niðurstöður sýndu bætta 

vöðvavirkni, þar sem meðhreyfingar voru minni en áður (Cepeda, Fishweicher, 

Gleeson, Greenwood,  Motyka-Miller, e.d.). 

4) Auka flæði blóðs og vessa. Þegar vöðvi yfirspennist eða –strekkist getur 

vöðvinn orðið bólginn og fyrirferðamikill, sár, stífur og þreyttur. Við það minnkar bilið 

á milli húðar og vöðva sem veldur skertu flæði í vessaæðum. Þetta minnkaða bil 

veldur einnig auknum þrýstingi á 

verkjaviðtaka sem senda verkjaboð og 

einstaklingurinn upplifir sársauka. Þessi 

verkur er þekktur sem vöðvabólga eða –

verkur (Berton, 2003c). Þegar teipið er sett 

á lyftir það húðinni örlítið upp og þá 

myndast meira pláss milli húðar og vöðva. 

Þar með eykst flæði vessa og bólga 

minnkar fyrr (mynd 2.3.4.1.) (Kinesio UK , 

e.d. c). Þannig á teipið að auka hæfni líkamans til að losa vessa í eitla (Kinesio UK, 

e.d. d).  

5) Áhrif á innri líffæri. Teipinu er ætlað að hafa áhrif á innri líffæri gegnum 

yfirborðsteipingu sem hefur áhrif á vöðvafell. Talið er að við teipinguna slakni á 

vöðvafellinu sem hefur áhrif á starfsemi viðkomandi líffæris (Pijnappel, 2009). 

Eftir víðtæka leit á veraldarvefnum fundust ekki rannsóknir um þessa kenningu. 

Upphafsmenn kinesioteips segja helstu kosti þess vera að það leyfir húðinni 

að anda og heftir ekki hreyfingar. Teipið er ofnæmisprófað og þola því flestir 

einstaklingar það mjög vel. Teipið helst á í 3-5 daga í senn (Kinesio UK, e.d. b) 

og hrindir frá sér vatni sem gerir fólki kleift að æfa, svitna og baða sig eðlilega án 

þess að teipið losni (Berton, 2003d). Hins vegar þarf að leggja teipið á 20-30 
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M
ynd 2.4.2-1 Rafvirkni sést myndrænt sem 
vöðvarafrit.  (http://kine.is) 

mínútum áður en einstaklingurinn fer að reyna á sig líkamlega til að límið nái að 

festast sem best. Ef það er ekki gert gæti teipið farið að losna vegna svita (Kase 

o.fl., 2003). Eftir ítarlega leit á PubMed og Web of Science fundu rannsakendur 

ekki upplýsingar um hversu lengi kinesioteip þarf að vera á húðinni þar til það 

nær fullri virkni sinni.  

Eins og áður hefur komið fram er lítið til af heimildum um kinesioteip frá 

óháðum aðilum. Rannsakendur taka því þær heimildir sem fyrir liggja með 

fyrirvara og finnst mikil þörf á að rannsaka teipið og virkni þess enn frekar. 

Skortur á rannsóknum átti vissulega þátt í áhuga rannsakenda á kinesioteipi þar 

sem það virðist vera að ryðja sér til rúms í meðferð tengdum stoðkerfi.  

2.4 Vöðvarafrit  

2.4.1 Hvað er vöðvarafrit? 

Vöðvi er örvanlegur vefur sem bregst við örvun hreyfitaugar með samdrætti. 

Vöðvarafrit (e. electromyography (EMG)) er tækni til að meta breytingu á 

boðspennu (e. action potential) í vöðva, þegar vöðvasamdráttur á sér stað vegna 

taugaboða (Gleeson, 2001). Vöðvarafrit hafa margvíslegt notagildi og eru til 

dæmis notuð við greiningu vandamála líkt og vanvirkni vöðva,  í rannsóknir og 

sem tæki til að gefa lífsvörun (e. biofeedback)  

2.4.2 Hvað sýnir merki vöðvarafrits? 

Hver hreyfitaug ítaugar margar vöðvafrumur og virkjar þær saman sem hóp og 

nefnist það hreyfieining. Í stórum 

vöðvum tengist hreyfitaug nokkur 

hundruð vöðvaþráðum, en í litlum 

vöðvum sem sinna fínhreyfingum, tengist 

hún mun færri vöðvaþráðum. Við 

hreyfingar sem krefjast lítils vöðvakrafts, 

eru hreyfieiningar með fáar vöðvafrumur 

virkjaðar með lágri tíðni taugaboða frá 

hreyfitaug. Við mikla kraftmyndun eru 

fleiri hreyfieiningar virkjaðar með aukinni 

tíðni. Við enn meiri kraftmyndun eru svo 

hreyfieiningar með fleiri vöðvafrumum 
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virkjaðar (Robertson, Ward, Low og Reed, 2006; Gleeson, 2001). Því getur vöðvi 

myndað aukinn kraft með aukinni tíðni boðspenna frá hreyfitaug annars vegar og 

hins vegar með því að virkja fleiri hreyfieiningar (Silverthorn, 2007). Þegar margir 

virkir vöðvaþræðir eru mældir með vöðvarafriti þá er í raun verið að mæla 

samanlagðar  boðspennur sem fara eftir þessum vöðvaþráðum og því verður 

útslagið á merkinu stærra en þegar um færri vöðvaþræði er að ræða.  

Rafvirkni vöðva er hægt að mæla með elektróðu á yfirborði húðar eða með 

því að stinga nál inn í vöðvann og taka vöðvarafrit undir yfirborði húðar og kallast 

það nála-vöðvarafrit (e. needle EMG). Nála-vöðvarafrit sýnir rafvirkni vöðvans líkt 

og yfirborðs vöðvarafrit en er notað á ólíkan hátt. Markmið mælinga á rafvirkni 

innan í vöðva (e. intramuscular) er að greina lífeðlisfræði og meinafræði hreyfi-

einingarinnar. Nála-vöðvarafrit hentar vel til að sjá breytingar á stærð og innri 

byggingu hreyfieininga og getur sýnt fram á óeðlilega starfsemi 

hreyfieiningarinnar. Nála-vöðvarafrit getur einnig greint boðspennu í einni 

vöðvafrumu sem dregst saman ósjálfrátt (e. fibrillation potential). Þess háttar 

boðspenna gefur til kynna taugaskerðingu (e. denervation) sem ekki er hægt að 

greina með yfirborðselektróðum. Nála-vöðvarafrit er einnig notað til að skoða 

áhrif löskunar á samspili tauga og vöðva líkt og endurmyndun tauga, 

vöðvasjúkdóma, vöðvarýrnana og sjúkdóma sem herja á taugavöðvamót líkt og 

vöðvaslensfár (e. myasthenia gravis). Yfirborðs elektróður henta hins vegar mun 

betur í þeim tilfellum þar sem verið er að rannsaka starfsemi, tímaröð á virkni eða 

þreytu í  heilum vöðva eða vöðvahópum. Þær eru því meira notaðar í íþróttum og 

endurhæfingu þar sem nála aðferðin hentar síður (Merletti og Parker, 2004). Eftir 

að elektróður nema rafvirkni vöðvans er  merkið magnað upp og sýnt myndrænt 

sem vöðvarafrit (mynd 2.4.2.1.). Stærð merkisins fer meðal annars eftir stærð 

vöðva, ummáli vöðvaþráða, þreytuástandi og eftir tegund og fjölda virkra 

vöðvaþráða (Robertson o.fl., 2006).  

 Yfirborðs vöðvarafrit  er annars vegar mælt með tveimur elektróðum (e. 

bipolar) eða einni elektróðu (e. monopolar). Þegar tvær elektróður eru notaðar er 

rafmerki tekið upp af sitt hvorri elektróðunni og flæði jóna yfir vöðvafrumuhimnu 

mælt. Mælingin felst í tveimur skrefum. Fyrst er munur á boðspennu tveggja 

elektróða borin saman við jarðtengi. Þar á eftir er þessi mismunur magnaður upp. 

Þetta merki er svo þekkt sem vöðvarafrit. Þegar ein elektróða er notuð við 
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upptöku vöðvarafrits þá er merkið tekið upp á samskonar hátt (Enoka, 2002). 

Mikilvægur eiginleiki magnarans (e. amplifier) er að geta aðgreint þau merki sem 

báðar elektróður nema frá merki vöðvans og hafnað þeim eða bælt þær niður (e. 

common mode rejection). Þetta geta verið suðbylgjur (e. noise) með mismunandi 

háa tíðni sem oftast má rekja til rafbúnaðs  sem gefur frá sér rafsegulgeislun. 

Dæmi um þetta eru rafmagnslínur, sem eru með meira en þúsundfalt hærri tíðni 

miðað við vöðvarafritið, útvarps- og sjónvarpssendar, og ljósaperur (Merletti og 

Parker 2004; Robertsson o.fl 2006).  Yfirborðselektróður nema merki vöðvaþráða 

á bilinu 0-500 Hz en megnið af merkinu liggur á bilinu 50-200 Hz. Nyquist 

kennisetningin (e. theorem) er viðmið sem felur í sér að þegar merki er safnað 

með vöðvarafriti skal alltaf safna á tíðni sem er að minnsta kosti tvöfalt hærri en 

hæsta tíðni sem vöðvinn býr yfir. Þetta er gert til að fá ekki ranga mynd af þeim 

gögnum sem safnað er (e. aliasing) (Merletti og Parker, 2004). Því er ekki 

óalgengt að merki vöðva sé safnað með yfirborðselektróðum á tíðnibilinu 1000-

1500 Hz. Hins vegar er söfnunartíðni elektróða sem settar eru inn í vöðvann 

gjarnan mun hærri eða allt að 2kHz. Ástæðan fyrir því er sú að elektróður sem 

eru inni í vöðvanum taka upp hærri tíðni en elektróður sem eru á yfirborði húðar. 

Há tíðni boðspenna sem gerist í vöðvunum mælist ekki á yfirborðselektróðum þar 

sem  fjarlægðin frá upphafsstað boðspennunar og að yfirborðselektróðu er of 

löng og hátíðnin deyr út áður en elektróðan nær merkinu og nemur því lægri 

tíðni, eða innan við 500 Hz (Merletti og Parker, 2004).   

Síur eru notaðar til að fjarlægja merki sem ólíklegt er að komi frá vöðvanum til 

að merki vöðvaþráðanna sé sem hreinast þegar það er tekið upp og magnað. 

Merki með tíðni yfir 500 Hz eru oft síuð frá vöðvarafritinu með lágpassasíu (e. 

Low Pass Filter (LPF)), sem og merki undir 20 Hz síuð frá vöðvarafritinu með 

hápassasíu (e. High Pass Filter (HPF)). Þannig er dregið úr áhrifum vegna til 

dæmis rafmagnstækja eða hreyfinga á elektróðum eða snúrum tengdum þeim 

(Robertson o.fl., 2006).  

2.4.3 Úrvinnsla merkis  

Þegar vöðvarafritsmerki er tekið upp, þá er talað um hrátt merki (e. raw EMG signal) 

(mynd 2.4.3.1. A). Þar táknar hver toppur eina boðspennu sem hefur bæði 

jákvæðan og neikvæðan fasa sitt hvoru megin við 0 V(volt) spennu. Þegar unnið er 

úr merkinu er notast við ýmsar aðferðir, eftir því hvaða upplýsingum leitað er eftir. 
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Mynd 2.4.3-1 Umbreyting á hráu vöðvarafriti A yfir í endanlegt vöðvarafrit D 
(http://www .bio med.drexel.edu).    

Oft er það afriðað (e. rectified) þar sem neikvæðu gildin eru færð upp fyrir grunnlínu 

(0V) (mynd 2.4.3.1. B). Því næst er merkið lagað til með síun og fæst með því óbein 

mynd af þeim krafti sem vöðvinn er að framkalla (mynd 2.4.3.1. C). Að því loknu má 

heilda (e. integrate) merkið og er þá hægt að skoða uppsafnað merki sem vöðvinn 

gefur yfir ákveðinn tíma, sem og meðaltal merkisins yfir tiltekið tímabil (mynd 2.4.3.1 

D) (Robertson o.fl., 2006; Gleeson, 2001).  

Moritani og Muro sýndu fram á tengsl milli virkjaðra hreyfieininga og krafts. Við 

aukna tíðni á virkjun hreyfieininga og við virkjun á nýjum hreyfieiningum jókst kraftur 

tvíhöfða vöðva hjá einstaklingum við ísómetrískan samdrátt (Moritani og Muro, 

1987). De Luca og félagar komust að sömu niðurstöðu í rannsókn sinni þegar þeir 

sýndu fram á að við aukinn kraft eykst bæði fjöldi virkra hreyfieininga og tíðni á 

virkjun hreyfieininga sem þegar eru virkjaðar. Hins vegar er misjafnt eftir vöðvum 

hvenær kraftur eykst vegna fleiri virkjaðra hreyfieininga eða vegna aukinnar tíðni á 

virkjun hreyfieiningar (De Luca, LeFever, McCue og Xenakis, 1981).  

2.4.4 Hvaða þættir hafa áhrif á vöðvarafritsmælingar? 

Hægt er að skipta þeim þáttum sem hafa áhrif vöðvarafritsmælingar í tvo flokka. 

Annars vegar innri þætti og hins vegar ytri þætti. Innri þættir endurspegla 

lífeðlisfræðilega-, líffærafræðilega- og lífefnafræðilega þætti vöðvans sem 
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mældur er hverju sinni. Það eru því þættir eins og fjöldi virkra hreyfieininga í 

vöðvasamdrætti, samsetning vöðvaþráða, blóðflæði í vöðva og þvermál 

vöðvaþráða sem hafa áhrif á upptöku merkis vöðvarafrits. Aðrir þættir sem einnig 

hafa áhrif eru dýpt og staðsetning virka vöðvavefsins með tilliti til elektróðu á 

yfirborði húðar. Þar getur til dæmis fitulag undir húð haft mikil áhrif. Þessi atriði 

hafa öll áhrif á magn og tíðni vöðvarafrits sem og leiðnihraða boðspennunar. 

Ekki er hægt að hafa áhrif á þessa þætti sem eru margbreytilegir milli 

einstaklinga (Gleeson, 2001). 

Ytri þættir snúa meira að mælitækjum og öðrum búnaði sem notaður er við 

upptöku á merki vöðvarafrits. Afstaða elektróðu og vöðvasinamóta annars vegar 

og vöðvataugamóta hins vegar hefur áhrif á magn og tíðni vöðvarafritsmerkisins. 

Staðsetning elektróðunnar  er gríðalega mikilvæg því hún verður að liggja beint 

yfir vöðvanum sem mæla skal. Ef elektróðan nær út fyrir útlínur vöðvans og yfir á 

aðliggjandi vöðva eru miklar líkur á því að elektróðan taki upp merki frá þeim (e. 

crosstalk). Það getur eingöngu gerst þegar yfirborðselekróður eru notaðar og 

getur valdið rangtúlkun á vöðvarafritinu þannig að vöðvi sem ekki er virkur gæti 

sýnst virkur (Gleeson, 2001; Robertson o.fl., 2006; Merletti og Parker, 2004) Til 

að minnka viðnám húðar er æskilegt að fjarlægja dauðar húðfrumur og húðfitu á 

yfirborði hennar með sótthreinsandi klút áður en elektróður eru staðsettar. Til að 

auka leiðni enn frekar, þá er gjarnan notað leiðnigel milli elektróðu og húðar. 

Áður var talið nauðsynlegt að fjarlægja hár og rispa húð til að fá fram betra 

vöðvarafritsmerki. Í dag eru til betri aðferðir til að magna upp vöðvarafritsmerkið 

og því er þessi aðferð talin úrelt (Robertson o.fl., 2006). Hægt er að hafa áhrif á 

ytri þætti með réttum undirbúningi og vönduðum vinnubrögðum og þannig auka 

áreiðanleika og réttmæti mælinganna. 
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3 Tilgangur rannsóknar og tilgátur 

Þar sem hliðlægar ökklatognanir eru gríðarlega algengar meðal íþróttamanna 

þarf að huga að forvörnum. Rannsóknir hafa sýnt að notkun á hvítu íþróttateipi 

minnkar tíðni ökklatognana. Kinesioteip er önnur tegund teips sem lítið hefur 

verið rannsökuð. Framleiðendur kinesioteips halda því fram að teipið geti bætt 

virkni vöðva sem ekki hafa eðlilega vöðvavirkni. Langi dálklægi vöðvi er vöðvi 

sem hindrar innsnúning ökklans við samdrátt. Ef grunnspenna vöðvans hækkar 

ætti hann að geta brugðist fyrr við innsnúningsálagi en ella. Leikmenn sem teljast 

starfrænt óstöðugir í ökkla gætu því hugsanlega hagnast á notkun þessa teips til 

að minnka hættu á hliðlægum ökklatognunum. Ökklateipingar með hvítu 

íþróttateipi og kinesioteipi hafa ekki verið bornar saman í rannsóknum  áður. 

Því var tilgangur þessarar rannsóknar að: 

1) Kanna hvort munur sé á meðaltals- og hámarsksvöðvavirkni langa 

dálklæga vöðva þegar ökkli er teipaður samanborið við óteipaðan 

ökkla. Auk þess að kanna hvort stöðugleiki í ökkla hafi áhrif á 

vöðvavirkni. 

Tilgátur:  Meðaltals- og hámarksvöðvavirkni langa dálklæga vöðva er 

meiri þegar ökkli er teipaður með kinesioteipi miðað við ökkla 

sem er óteipaður við stöðu á jafnvægisbretti og innsnúning-

sálag í ökkla. 

Hvítt íþróttateip minnkar meðaltals- og hámarsksvöðvavirkni 

langa dálklæga vöðva við stöðu á jafnvægisbretti og 

innsnúnings-álag í ökkla borið saman við óteipaðan ökkla við 

sömu aðstæður.  

Meðaltals- og hámarksvöðvavirkni langa dálklæga vöðva er meiri 

hjá leikmönnum með starfrænt óstöðugan ökkla saman borið við 

leikmenn með starfrænt stöðugan ökkla við stöðu á jafnvægis-

bretti og innsnúningsálag í ökkla. 
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2) Kanna hvort teipingar hafi áhrif á tíma frá áreiti að hámarksvöðvavirkni 

langa dálklæga vöðva við innsnúningsálag á jafnvægisbretti.  

Tilgátur:  Kinesioteip styttir tíma frá áreiti að hámarksvöðvavirkni langa 

dálklæga vöðva, hjá starfrænt óstöðugum, borið saman við 

óteipaðan ökkla. 

Hvítt teip lengir tíma frá áreiti að hámarksvöðvavirkni langa 

dálklæga vöðva borið saman við óteipaðan ökkla. 
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4 Aðferð 

4.1 Þátttakendur 

Í byrjun desember 2009 var sent bréf til þriggja þjálfara á höfuðborgarsvæðinu 

(viðauki I). Um var að ræða þjálfara í mismunandi hópíþróttum. Hver þeirra stýrir 

liði í efstu deild karla í knattspyrnu, körfuknattleik og handknattleik. Liðin þrjú voru 

valin með þægindaúrtaki út frá tengslum við þjálfara og/eða sjúkraþjálfara 

liðanna til þess að auka líkur á þátttöku í rannsókninni. Þjálfararnir gáfu allir leyfi 

fyrir þátttöku leikmanna sinna í þessari rannsókn (viðauki II). Rannsakendur 

kynntu rannsóknina og tilgang hennar fyrir leikmönnum (viðauki III), og þeir sem 

höfðu hug á að taka þátt skráðu sig til þátttöku. Þátttökuskilyrði leikmanna voru 

þau að einstaklingur varð að vera leikmaður í efstu deild í sinni grein, vera 18 ára 

eða eldri og meiðslalaus í neðri útlim í að minnsta kosti 6 vikur fyrir rannsókn.  

Fyrri mælingar fóru fram 5.-12. janúar 2010.  Eftir að þátttakendur höfðu 

skrifað undir upplýst samþykki (viðauki IV) var starfrænn stöðugleiki í ökkla 

mældur hjá öllum leikmönnum liðanna þriggja með stjörnuprófi. Alls tók 51 

leikmaður á aldrinum 18-37 ára þátt í fyrri mælingunum. Tuttuguogeinn þeirra 

stunduðu knattspyrnu, 19 leikmenn handknattleik og 11 leikmenn körfuknattleik.  

Áður en seinni mælingar voru framkvæmdar var unnið úr gögnum 

stjörnuprófsins. Niðurstöður stjörnuprófsins voru notaðar til að flokka 

þátttakendur í tvo hópa; starfrænt stöðuga ökkla og starfrænt óstöðuga ökkla. Af 

51 þátttakanda sem mældir voru í fyrri mælingum voru 30 einstaklingar teknir til 

frekari rannsókna, þeir 15 einstaklingar sem komu best út úr stöðugleikaprófinu 

og þeir 15 sem komu verst út úr prófinu. Fjórir einstaklingar duttu út úr 

rannsókninni vegna meiðsla, 2 úr stöðuga hópnum og 2 úr óstöðuga hópnum. Til 

að halda 15 einstaklingum í hvorum rannsóknarhóp voru 2 einstaklingar í viðbót 

færðir inn í hvorn hóp. Þessir 4 einstaklingar voru næst því að falla inn í þessa 

hópa fyrir brottfall.   

Seinni mælingar fóru fram 29. janúar–10. febrúar, en þá var virkni í langa 

dálklæga vöðva mæld með vöðvarafriti við innsnúningsálag. Ferli rannsóknar má 

sjá í viðauka (viðauki VII).  
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Mynd 4.2.1-1 Skematísk mynd af stjörnuprófi (http://www.efdeportes.com). 

Rannsóknin var samþykkt af Vísindasiðanefnd Íslands (VSNb-2009110011) 

og tilkynnt til persónuverndar. 

4.2 Stjörnupróf 

4.2.1 Útskýring á Stjörnuprófi 

Þátttakendum rannsóknarinnar var skipt í tvo hópa út frá starfrænum stöðugleika 

í ökkla. Annar hópurinn var skilgreindur með starfrænt stöðugan ökkla en hinn 

starfrænt óstöðugan. Við flokkunina var notað svokallað stjörnupróf (e. Star 

Excursion Balance Tests) sem reynst hefur áreiðanlegt (Kinzey og Armstrong, 

1998). Prófið dregur nafn sitt frá útliti þess þar sem stjarna er lögð á gólfið með 

teipi/límbandi. Teipið liggur í átta mismunandi áttir og er hornið á milli hverrar línu 

45°. Hver lína í stjörnunni er svo skilgreind út frá áttinni sem hún liggur miðað við 

á hvorum fætinum þátttakandinn stendur. Línurnar liggja í eftirfarandi áttir; fram á 

við (lat. anterior), fram á við og til hliðar (lat. anterolateralt), til hliðar (lat. lateral), 

aftur á við og til hliðar (lat. poterolateral), aftur á við (lat. posterior), aftur á við og 

nær miðju (lat posteromedial), miðlægt (lat. medial) og fram á við og nær miðju 

(lat. anteromedial) (mynd 4.2.1.1.). 

Prófið er framkvæmt þannig að þátttakendur standa berfættir á öðrum fæti á 

miðju stjörnunnar og teygja gagnstæðan fót eins langt eftir teipinu og þeir geta 

án þess að missa jafnvægið. Áttirnar eru átta en sýnt hefur verið fram á að þrjár 

þeirra eru fullnægjandi við greiningu á starfrænum stöðugleika í ökkla. Þær eru 
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fram á við og til hliðar, til hliðar og aftur á við og til hliðar (Hertel, Braham, Hale 

og Olmsted- Kramer, 2006). Rannsakendur ákváðu að nota þessar þrjár áttir 

sem sýnt hefur verið fram á að séu fullnægjandi við prófunina.  

Prófið reynir á marga þætti aðra en stöðugleika í ökkla. Líkamsstaða 

þátttakenda hefur áhrif sem og styrkur, hreyfiferill og virkni stöðuskynsnema í 

ökkla. Því lengra sem þátttakandi getur teygt fótinn miðað við fótleggjalengd því 

betri er starfræn færni þeirra talin (Hertel, Miller og Denegar, 2000). Þegar 

þátttakendur teygja fótinn eftir teipinu eiga þeir að snerta það létt með 

fjarlægasta hluta fótarins. Passa þarf að allur þungi hvíli á fætinum sem staðið er 

í og að endastaða sé sú sama og upphafsstaða. Vanda þarf framkvæmdina og 

eru tilraunir dæmdar ógildar og endurteknar ef eitthvað af eftirfarandi á sér stað: 

1) Þátttakandi snertir ekki línuna sem hann teygir sig eftir með fætinum.  

2) Þátttakandi lyftir hæl frá gólfi á stöðufæti.  

3) Þátttakandi missir jafnvægi við framkvæmd prófsins.  

4) Þátttakandi heldur ekki upphafs- og endastöðu í eina sek.   

(Olmsted, Carcia, Hertel og Shultz, 2002). 

4.2.2 Framkvæmd stjörnuprófs 

Fyrir þessa rannsókn var stjörnuprófið lagt á hvítan vaxdúk og prófið framkvæmt 

í íþróttahúsi viðkomandi íþróttaliðs. Passað var að leggja vaxdúkinn á eins 

undirlag í öllum íþróttahúsunum til að koma í veg fyrir skekkju á niðurstöðum. 

Notað var hvítt límband til að mynda hálfa stjörnu þar sem þátttakendur voru 

einungis beðnir um að teygja sig í þrjár áttir; fram á við og til hliðar, til hliðar, aftur 

á við og til hliðar. Hálf stjarna dugði til þar sem þátttakendur snéru sér 180° við 

prófun á gagnstæðum fæti. Við hverja línu var lagt málband til að auðvelda og 

flýta fyrir aflestri á lengd sem þeir teygðu fótinn (mynd 4.2.2.1.). Prófið var lagt 

fyrir á æfingatíma þátttakenda og gáfu þjálfarar liðanna leikmönnum leyfi til að 

fara af æfingu og framkvæma prófið í næsta herbergi. Sumir leikmannanna voru 

því að koma við upphaf æfingar en aðrir í lok hennar og því var þreytustig þeirra 

misjafnt. Allir voru þeir búnir að hita upp í lágmark 5 mínútur. Framkvæmd 

stjörnuprófsins tók í heildina 15 mínútur og fengu þátttakendur bæði munnlegar 

og sjónrænar leiðbeiningar. Þátttakendur fengu allir sömu leiðbeiningar fyrir 
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Mynd 4.2.2-2 Leikmaður framkvæmir stjörnupróf 

 

Mynd 4.2.2-1 Útfærsla á stjörnuprófi fyrir þessa rannsókn.  

prófið um leið og rannsakandi sýndi framkvæmd þess. Við upphaf stjörnuprófsins 

voru munnlegu leiðbeiningarnar eftirfarandi:  

Stattu á öðrum fæti við miðju stjörnunnar, við staðsetjum fótinn nákvæmar á eftir,  

og teygðu hinn fótinn eins langt og þú getur eftir málbandinu og snertu það létt með 

tánum. Farðu með fótinn til baka og endaðu  í sömu stöðu og þú byrjaðir í. Allur þungi 

á alltaf að hvíla á fætinum sem þú stendur í. Ef þú tekur þunga á hinn fótinn, missir 

jafnvægi, lyftir hæl eða endar ekki 

í sömu stöðu og þú byrjaðir í  

verður tilraunin dæmd ógild og þú 

þarft að endurtaka hana. Þú þarft 

að ná að gera þrjár gildar tilraunir 

eftir hverri línu. Þú mátt æfa þig 

tvisvar sinnum eftir hverri línu og 

færð smá hvíld eftir það.  

Eftir þessar upplýsingar var 

þungaberandi fæti þátttakanda 

komið í rétta stöðu og þeir leiddir 
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Mynd 4.3.2-1 Staðsetning elektróðu yfir 
langa dálklæga vöðva (http://seniam.org).   

í gegnum prófið (4.2.2.2.) Miðað var við að staðsetja aftari brún sköflungsökkla við 

fyrirfram ákveðinn punkt á miðri stjörnunni. Byrjað var að mæla stöðugleika í hægri 

ökkla og fengu þátttakendur tvær æfingatilraunir eftir hverri línu og hvíldu í 30 

sekúndur eftir þær. Eftir hvíldina teygðu þeir sig þrisvar sinnum eftir hverri línu og 

fengu 5 sekúndna hvíldartíma á milli tilrauna. Ef einhver tilraun var dæmd ógild 

var hún endurtekin þar sem þrjár gildar mælingar þurftu að vera til staðar. Eftir 

mælingu á hægri fæti fengu þeir eina mínútu í hvíld áður en sá vinstri var mældur 

á sama hátt.  

Áður en þátttakendur framkvæmdu stjörnuprófið var fótleggjalengd þeirra 

mæld. Hún var mæld frá neðri brún efri og fremri mjaðmarnibbu (lat. spina iliaca 

anterior superior) að neðri brún miðlægs sköflungsökkla. Auk þess voru þeir 

beðnir um að svara stuttum spurningalista um ökklameiðsli (viðauki V).  

4.3 Vöðvarafritsmælingar 

4.3.1 Framkvæmd vöðvarafritsmælinga 

Vöðvarafritsmælingar á langa dálklæga vöðva fóru fram á rannsóknarstofu 

Námsbrautar í sjúkraþjálfun við Háskóla Íslands. Notast var við þráðlausar 

elektróður og Kine Pro ® hugbúnað frá Kine ehf.  

4.3.2 Staðsetning elektróðu 

Til að minnka viðnám húðar við 

mælingu og auka viðloðun teips og 

elektróðu þurfti að undirbúa húð. 

Líkamshár voru rökuð af með einnota 

rakvél og húðin hreinsuð með 

sprittklút. Leiðnigel var sett á elektróðu 

og henni svo komið fyrir yfir langa 

dálklæga vöðva samkvæmt 

evrópskum viðmiðum Seniam (Surface 

ElectroMyoGraphy for the Non-

Invasive Assessment of Muscles). 

Elektróða var lögð yfir vöðvann um ¼ 
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af vegalengdinni frá enda dálkshöfuðs og niður á dálksökkla (mynd 4.3.2.1.). 

Þátttakandi lá í hliðarlegu og spennti vöðvann til að auðvelda rannsakendum að 

finna staðsetningu fyrir elektróðu.  

4.3.3 Hámarks viljastýrður ísómetrískur samdráttur 

Þegar rannsakendur höfðu gengið úr skugga um að gott merki fengist frá 

vöðvanum voru gerðar fjórar tegundir mælinga. Fyrst var mæld hámarksvirkni 

langa dálklæga vöðva við hámarks viljastýrðan ísómetrískan vöðvasamdrátt eða 

MVIC (e. maximal voluntary isometric contraction). MVIC var notað til að kvarða 

virkni vöðvans í seinni mælingum og voru niðurstöður mælinga þá settar fram 

sem prósenta af MVIC. Til að mæla hámarksvirkni var þátttakanda komið fyrir í 

hliðarlegu og hann festur niður með tveimur beltum, annars vegar yfir mjaðmir og 

hins vegar yfir mitt dálksbein. Þátttakandi fékk leiðbeiningar um þá hreyfingu sem 

átti að framkvæma í mælingunni. Handstyrktarmæli var komið fyrir hliðlægt á 5. 

framristarbeini. Þátttakandi var látinn hreyfa ökkla í útsnúning og ristarbeygju, 

gegn mótstöðu frá handstyrktarmæli. Hver þátttakandi fékk þrjár 5 sekúndna 

langar tilraunir, með 30 sekúndna hvíld á milli endurtekninga, til að framkalla 

hámarks samdrátt í vöðvanum. 

Eftir MVIC mælingar var vöðvavirkni langa dálklæga vöðva við 

innsnúningsálag mæld með vöðvarafriti. Mælingin var framkvæmd við þrjú 

mismunandi skilyrði; 1) ökkli teipaður með hvítu teipi (HT), 2) ökkli teipaður með 

kinesioteipi (KT) og 3) óteipaður ökkli (OT).  

Fyrir vöðvarafritsmælingar var búið að skipta þátttakendum í þrjá hópa. 

Mælingar rannsóknar voru framkvæmdar í mismunandi röð eftir hópum til að 

koma í veg fyrir lærdómsáhrif.  

Hópur 1   Hópur 2   Hópur 3 

Óteipaður   Hvítt teip   Kinesioteip 

Hvítt teip   Kinesioteip   Óteipaður  

Kinesioteip   Óteipaður   Hvítt teip 

4.3.4 Teiping með hvítu teipi 

Sami rannsakandi teipaði alla þátttakendur. Notuð var teiping sem kennd var í 

áfanga um íþróttameiðsli við námsbraut í sjúkraþjálfun. Rannsakandi hefur þriggja 
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Mynd 4.3.4-1 Skref 1.  

Mynd 4.3.4-2 Skref 2. 

Mynd 4.3.4-3 Skref 3.

 

Mynd 4.3.4-4 Skref 4. 

ára reynslu af notkun ökklateipinga við ökklatognunum íþróttamanna. Fyrir 

rannsóknina voru 6 sjálfboðaliðar teipaðir til að staðla teipingu. Notað var 

óteygjanlegt hvítt teip sem nefnist Leukotape® Sport (framleiðandi: BSN medical). 

Þátttakandi kom sér fyrir á meðferðarbekk í baklegu. Ökkli var stilltur af í 

miðstöðu og teipaður með hvítu teipi.  

Aðferð: 

1.  Tvö akkeri (e. anchor); annað tvöfalt og 13 cm 

fyrir ofan neðri brún sköflungsökkla og hitt fyrir 

aftan topp (e. apex) 5. framristarbeins. Ekki var 

teipaður heill hringur um fótinn heldur ¾ hringur 

á móti ¾ hring (mynd 4.3.4.1.). 

 

2. Tvö ístöð (e.stirrup); það fyrra með upphaf 

miðlægt á efra akkeri og fremri brún teips lagt 

yfir miðjan sköflungsökkla, svo undir hæl og 

upp í hliðlægt efra akkeri. Það seinna var lagt 

samsíða því fyrra nema fært framar um hálfa 

teipbreidd (mynd 4.3.4.2.). 

 

3. Tveir J-laga strimlar; til að takmarka innsnúning í 

ökkla, sá fyrri frá efri brún sköflungsökkla, svo 

undir hæl og upp hliðlægt framan við dálksökkla 

og upp í efra akkeri framan við fremra ístað. 

Seinni strimill hafði sömu legu miðlægt en var 

strengdur meira miðlægt miðað við þann fyrri á 

efra akkerið (mynd 4.3.4.3.). 

 

4. Tvær slaufur; sú fyrri frá neðanverðu neðra 

akkeri og miðlægt við hælbein og aftur fyrir hæl. 

Svo áfram eftir jarka og festis ofan á neðra 

akkeri. Seinni slaufan lá frá neðanverðu neðra 

akkeri og hliðlægt við hælbein og aftur fyrir hæl. 

Svo áfram eftir miðlægum fæti og festist ofan á 

neðra akkeri (mynd 4.3.4.4.). 
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Mynd 4.3.4-5 Skref 5. 

 

Mynd 4.3.4-6 Skref 6. 

Mynd 4.3.4-7 Skref 7. 

 

Mynd 4.3.5-1 Kinesioteip lagt 
meðfram elektróðu. 

 

5. Hællás;  miðja u.þ.b. 50 cm strimils var lögð 

á miðlægt hælbein. Annar helmingur var svo 

strengdur aftur fyrir hæl, fram með jarka og 

ofan á neðra akkeri. Hinn helmingur 

strimilsins var lagður undir il, upp á jarka og 

ofan á neðra akkeri. Yfirleitt er hællás 

notaður ef óstöðugleiki einstaklinga er þeim 

mun meiri. Ekki er talið þörf á honum í þeim 

tilfellum þar sem um væga tognun er að 

ræða (mynd 4.3.4.5.). 

 

6. Lokun; teipingu var lokað með því að teipa 

yfir efra akkeri og alveg niður að neðra akkeri 

að framanverðu. Teipingu var einnig lokað að 

neðanverðu frá neðra akkeri og aftur að 

hælbeini. Ekki var þó lokað yfir hásin vegna 

hættu á nuddsárum á húð við hreyfingu 

(mynd 4.3.4.6.).   

 

7. Teipingu lokið. Í lok teipingar var strokið yfir 

hana til að festa hvern strimil betur og þétta 

teipinguna (mynd 4.3.4.7.). 

4.3.5  Teiping með kinesioteipi 

Sami rannsakandi teipaði alla þátttakendur. Farið var 

eftir leiðbeiningum framleiðanda til að ákvarða teipingu 

fyrir langa dálklæga vöðva (Kinesio taping 

association, 2005). Rannsakandi hafði ekki 

fyrri reynslu af notkun kinesioteips, en fyrir 

rannsóknina voru 6 sjálfboðaliðar teipaðir til 

að staðla teipingu. Notað var svart Kinesio 

tex gold teip (framleiðandi: Kinesio holding 

corporation). 
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Mynd 4.3.5-2 Kinesioteip lagt eftir 
langa dálklæga vöðva. 

Mynd 4.3.5-3 Fullkláruð teiping með 
kinesioteipi. 

 

Mynd 4.3.6-1 10 kg lóð var látið falla á 
jafnvægisbretti.  

Þátttakandi kom sér fyrir á meðferðar-bekk í baklegu. Ökkli var stilltur í ristarbeygju 

og innsnúning til að lengja í langa dálklæga vöðva áður en teipið var lagt. 

Aðferð:  

5 cm breitt kinesioteip var klippt langsum í 

tvær 2,5 cm breiðar lengjur. Efri hluti 

lengjunnar var svo klofinn í tvennt til að hægt 

væri að leggja teipið meðfram elektróðu 

(mynd 4.3.5.1.). Klofnu endarnir (2x 1,25 cm) 

voru lagðir hlið við hlið á upptök langa 

dálklæga vöðva. Kinesioteipið var svo lagt 

langsum eftir vöðvanum, meðfram elektróðu 

og svo áfram niður eftir  sin vöðvans, aftur 

fyrir dálksökkla og niður iljarmegin á grunn 1. 

framristarbeins (mynd 4.3.5.2.).  Reynt var að 

hafa ca. 15% strekk á teipinu áður en það var 

lagt yfir vöðvann eins og hugmyndasmiður 

teipsins mælir með (Kase, 2005). Ekki var þó 

hægt að mæla nákvæmlega 15% strekk.  

Nuddað var yfir kinesioteipið eftir að búið var 

að leggja það (mynd 4.3.5.3.), til að ná fram 

betri festingu. 

4.3.6 Vöðvarafritsmæling við áreiti 

Til að framkvæma innsnúningsálag var 

10 kg lóð látið falla niður á jafnvægis-

bretti. Áður en rannsókn hófst voru 

gerðar prófanir á framkvæmd mælinga. 

Lóði var sleppt úr mismikilli fallhæð á 6 

misþunga einstaklinga. Þar kom í ljós að 

sleppa þurfti lóði úr hlutfallslega meiri 

fallhæð hjá þyngri einstaklingum í 

samanburði við léttari einstaklinga til að 

röskun á jafnvægi yrði sambærileg. 
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Rannsakendur miðuðu við að brún jafnvægisbrettis snerti gólf eftir að lóðið féll á 

brettið, það er tryggja 15° halla á brettinu. Eftir fjölda tilrauna komu rannsakendur 

sér saman um að 4 cm væri hæfileg breyting á fallhæð milli þyngdarflokka. Það var 

því ákveðið að skipta þátttakendum upp í þrjá þyngdarflokka og var mismunandi 

fallhæð innan hvers hóps. Hver þátttakandi var vigtaður áður en mælingar hófust og 

fallhæð lóðs niður á jafnvægisbretti var ákvörðuð í samræmi við það:  

Þyngd   Fallhæð lóðs 

< 80 kg     9 cm 

80 - 90 kg    13 cm 

> 90 kg    17 cm 

Þátttakandi var staðsettur af sama rannsakanda á miðju jafnvægisbrettinu. 

Þar stóð hann á öðrum fæti á meðan 10 kg lóð var látið falla á kant 

jafnvægisbrettisins til að framkalla innsnúnings álag (mynd 4.3.6.1.). Þátttakandi 

stóð á jafnvægisbrettinu í 12-15 sekúndur. Vöðvarafritsmælingin var 10 sekúndur 

og var lóðið látið falla innan þess tímaramma. Hver ástandsmæling var 

endurtekin þrisvar sinnum með 40 sekúndna hvíld á milli tilrauna. Á milli 

mismunandi ástanda (hvítt teip, kinesioteip, óteipaður) liðu 5 mínútur.  

Eftir vöðvarafritsmælingarnar voru þátttakendur spurðir út í upplifun á 

stöðugleika við mismunandi ástandsmælingar (viðauki VI). 

4.4 Mælitæki og skráning 

Til að tryggja að allar mælingar í rannsókninni færu eins fram hafði hver 

rannsakandi sitt hlutverk við framkvæmdina. Í fyrri mælingum tóku alls 51 

einstaklingur þátt og fengu þeir auðkenni frá 1-51. Það var gert til að halda 

nafnleynd yfir þátttöku þeirra og til aðgreiningar. Í seinni mælingu komu 30 

einstaklingar og þeir héldu auðkennunum sem upphaflega voru gefin. 

4.4.1 Stjörnupróf og spurningalisti 

Eins og áður hefur komið fram var notað stjörnupróf til að flokka þátttakendur eftir 

stöðugleika í ökkla. Niðurstöður prófsins voru skráðar á blað um leið og 

framkvæmdin átti sér stað og síðar færðar á tölvutækt form undir auðkennum 

hvers og eins.  
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Hlutverk rannsakenda í stjörnuprófi:  

- Rannsakandi 1: Undirskrift þátttakenda og spurningalisti um ökkla-

meiðsli.  

- Rannsakandi 2: Mæla fótleggjalengd, fylgjast með framkvæmd á 

stjörnuprófi og dæma tilraunir ógildar ef þess var 

þörf.  

- Rannsakandi 3: Skráning á niðurstöðum úr stjörnuprófi og aðstoð við 

mælingar á fótleggjalengd.  

- Rannsakandi 4: Munnlegar og sjónrænar leiðbeiningar til þátttakenda 

á framkvæmd prófsins. Lesa af málbandi og láta 

rannsakanda 3 vita.   

4.4.2 Ísómetrísk styrktarmæling á langa dálklæga vöðva með 
handstyrktarmæli 

Í seinni mælingum var byrjað á að taka þrjár ísómetrískar vöðvastyrksmælingar á 

langa dálklæga vöðva með handstyrktarmæli að gerðinni Lafayetta Manual 

Muscle Tester. Ein vöðvarafrits elektóða var sett á vöðvann og las hún virkni 

hans við samdráttinn. Þátttakanda var komið fyrir í viðeigandi stöðu og 

handstyrktarmælirinn settur á fyrirfram ákveðinn stað á fæti hans. Hver 

vöðvarafritsmæling var skráð í tölvu undir auðkenni viðkomandi þátttakanda og í 

möppu sem merkt var MVIC. Í þeirri möppu voru þrjár endurtekningar merktar 1, 

2 og 3.  

Einungis þrír rannsakendur tóku þátt í þessum hluta og var hlutverk þeirra 

eftirfarandi: 

- Rannsakandi 1: Staðsetja elektróðu.  

- Rannsakandi 2: Umsjón með skráningu í tölvu. 

- Rannsakandi 3: Handstyrktarmæling. 

4.4.3 Vöðvarafritsmæling á jafnvægisbretti við áreiti   

Við EMG vöðvarafritsmælingar voru notaðar þráðlausar elektróður og tólf rása 

EMG tæki frá Kine ehf. (mynd 4.4.3.1.). 

Í heildina voru gerðar níu mælingar á jafnvægisbretti fyrir hvern þátttakanda 

og skiptust þær í eftirfarandi hluta: 
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Mynd 4.4.3-1 Tólf rása EMG tæki með þráðlausum elektróðum og leiðslugel. 

Mynd 4.4.3-2 Jafnvægisbretti og veggur sem 
hannaður var fyrir rannsóknina.  

 Þrjár endurtekningar: Þátttakandi með hvítt teip um ökkla á 

jafnvægisbretti. 

 Þrjár endurtekningar: Þátttakandi með kinesioteip yfir langa dálklæga 

vöðva á jafnvægisbretti. 

 Þrjár endurtekningar: Þátttakandi óteipaður á jafnvægisbretti:  

Við hverja vöðvarafritsmælingu var tekinn upp 10 sekúndna bútur af 

vöðvavirkninni og kom áreitið innan þess ramma. Líkt og með mælingar á 

hámarks viljastýrðum ísómetrískum samdrætti voru allar upplýsingar skráðar 

undir auðkenni hvers 

þátttakanda fyrir sig og ný 

mappa búin til fyrir hvert ástand 

og merkt á eftirfarandi hátt; OT 

(óteipaður), HT (hvítt teip) og KT 

(kinesioteip). Undir hverri þeirra 

voru tilraunir 1, 2 og 3.  

Fyrir þennan hluta rann-

sóknarinnar var hannað og sér-

útbúið jafnvægisbretti sem 

leyfði að hámarki 15° inn- og 
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útsnúnings-álag. Brettið í heild var 55 x 55 cm á stærð og 8,5 cm á hæð. Á 

brettið voru settir fjórir ferhyrntir gúmmídúkar sem voru 20 x 23 cm á stærð. Aftan 

við brettið var tvöfaldur veggur sem myndaði rennu (mynd 4.4.3.2.). Áreiti var 

framkallað þannig að 10 kg lóð, sem var 45 cm í þvermál og 2 cm á þykkt, var 

látið falla niður rennuna og lenti því aftast og hliðlægt á brettinu til að framkalla 

innsnúningsálag.  

Hlutverk rannsakenda við vöðvarafritsmælingar á jafnvægisbretti með áreiti: 

- Rannsakandi 1: Hvítt teip og áreiti.  

- Rannsakandi 2: Kinesioteip og skrá niður ef þátttakandi fellur af 

brettinu eða hæll hans færist.  

- Rannsakandi 3: Skráning í tölvu. 

- Rannsakandi 4: Útskýra prófið og stilla fót þátttakenda af á 

jafnvægisbretti fyrir hverja tilraun.  

4.5 Úrvinnsla  

4.5.1 Úrvinnsla úr stjörnuprófi 

Þátttakendur teygðu sig eftir þremur línum og fyrir hverja þeirra voru þrjár gildar 

mælingar. Ein lína gaf þrjár lengdir í cm og tekið var meðaltal af þeim. Fyrir hvorn 

fót voru því reiknuð þrjú meðaltöl. Því næst var tekið meðaltal af þessum þremur 

meðaltölum og fótleggjalengd deilt í þá tölu og útkoman margfölduð með 100. 

Fyrir hvern einstakling fékkst þá ein tala fyrir hvorn ökkla sem notuð var til að 

raða þátttakendum eftir stöðugleika (sjá dæmi 1). 

Dæmi 1:  

Hægri ökkli 

Fótleggjalengd: 98,5 cm 

Lengd sem þátttakendur teygðu sig eftir málbandi: 

Fram á við og til hliðar: Til hliðar:   Aftur á við og til hliðar: 

Tilraun 1: 93 cm  Tilraun 1: 91 cm  Tilraun 1: 103 cm 

Tilraun 2: 92 cm   Tilraun 2: 92 cm  Tilraun 2: 104 cm  

Tilraun 3: 92 cm   Tilraun 3: 91 cm  Tilraun 3: 109 cm 

Meðaltal: 92 cm  Meðaltal: 91 cm   Meðaltal: 105 cm  
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Því næst er fundið meðaltal þessara þriggja meðaltala:  

 (92 cm  + 91 cm  + 105 cm) / 3 = 96 cm  

Þá er fótleggjalengd tekin inn í reikninginn og ein tala fengin út fyrir 

stöðugleika á hægri ökkla:  

 (meðaltal) 96 cm / (fótleggjalengd) 98,5 cm  = 0,975   

 0,975 * 100 = 97,5  

Þessir útreikningar voru gerðir fyrir alla 51 þátttakendurna sem gefur 102 

ökkla. Tölunum var svo raðað eftir raðkvarða. Þeir þátttakendur sem höfðu 

hæstu útreiknuðu gildin töldust því með mestan starfrænan stöðugleika í ökkla 

innan þessa hóps. Ekki fundust viðmiðunartölur fyrir stjörnuprófið hvað varðar 

starfrænan stöðugleika og því ekki hægt að ákvarða hvað telst góður starfrænn 

stöðugleiki.  Út frá kvarðanum fengust þeir 15 einstaklingar sem voru með 

starfrænt óstöðugustu og stöðugustu ökklana innan þessa hóps.  

4.5.2 Úrvinnsla vöðvarafritsmælinga 

Yfirborðsvöðvarafrit var skráð með þráðlausu skráningartæki frá Kine ehf 

(KinePro) og vistað á stafrænu formi. Söfnunartíðnin var 1600 rið (Hz). Tvær 

skráningareiningar/elektróður voru notaðar til að safna gögnum. Önnur þeirra var 

staðsett yfir langa dálklæga vöðva og hin var sett á gólfið þar sem áreitið (lóðið) 

féll niður á jafnvægisbrettið. Á gólfelektróðu kom fram truflun í skráningunni 

þegar lóðið féll á jafnvægisbrettið og þar sem rásirnar eru samhæfðar var 

truflunin notuð til að tímasetja áreitið. Merkin voru síðan síuð með 30 riða 

hápassahleypi síu og flutt yfir í excel skrá. Forritið Matlab (R2007a) var notað til 

að skrifa algrím (e. algorithm) til að vinna frekar úr merkinu. Merkin voru tegruð 

með því að reikna rót af meðaltalskvaðrati (e. root mean square (RMS)) þar sem 

100 ms (millisekúndur) hlaupandi gluggi var notaður. Til að tímasetja áreitið var 

settur þröskuldur fyrir truflunina, fyrst sem 10% af mismuninum af hámarks og 

lágmarks gildi sem gólfelektróðan sýndi, það er 10% yfir lágmarks gildinu í 

truflunarskráningunni. Þegar búið var að keyra gögnin í gegnum Matlab var farið 

yfir hverja mælingu og þröskuldur lagaður ef þurfa þótti til að ákvarða 0-punkt 
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áreitis. Þröskuldur var þá ákvarðaður út frá fyrsta áberandi gadda (e.spike) frá 

gólfelektróðu. 

Vöðvarafritsmælingunum var skipt upp í 500 ms bil; síðustu 500 ms fyrir 

áreitið, fyrstu 500 ms eftir áreiti og síðan tvö 500 ms bil þar á eftir. Þegar búið var 

að tímasetja áreitið voru gögnin keyrð í gegnum Matlab á ný og þá var fundin út:  

- 1) Meðaltalsvöðvavirkni  

- 2) Hámarksvöðvavirkni 

- 3) Tími frá áreiti að hámarks gildi.  

Allar útslagstölur eru miðaðar við hámarksgildið þegar hámarks viljastýrður 

ísómetrískur vöðvasamdráttur var skráður (MVIC). 

Niðurstöður voru fyrst skráðar í Excel töflureikni og sú tafla svo notuð við 

keyrslu tölfræðiprófa í SPSS. 

4.6 Tölfræði 

Niðurstöður spurningalista, stjörnuprófs og vöðvarafritsmælinga voru settar fram í 

formi meðaltala og staðalfrávika. Dreifnigreining fyrir endurteknar mælingar (e. 

repeated measures anova) var notuð til að kanna mun á meðaltalsvöðvavirkni milli 

mismunandi 500 ms tímabila. Til að kanna hvort munur væri á vöðvavirkni milli þeirra 

þriggja ástandsmælinga sem gerðar voru á hverjum leikmanni var notast við 

dreifnigreiningu innan hópsins (e. anova, tests of within subjects). Inn í módelið var 

einnig sett inn breytan ‚,hópur‘‘ (e. between groups variable) til að kanna mun á 

meðaltölum milli starfrænt stöðugra og starfrænt óstöðugra leikmanna.  Þegar 

niðurstöður dreifnigreiningar gáfu ástæðu til, voru gerð t-próf til að meta nánar hvar 

marktækur munur lá (pöruð t-próf ef innan hópa en Independent t-próf  milli hópa). Til 

að kanna mun á upplifun leikmanna á stöðugleika á milli mismunandi ástanda var svo 

notast við kíkvaðratpróf (e. Chi-square). 

Þegar ljóst var að dreifing stöðugra og óstöðugra var ekki eins á milli 

þyngdarflokka var ákveðið að leiðrétta fyrir fallhæð lóðsins í dreifnigreiningarprófum 

og niðurstöður vöðvarafritsmælinganna eru túlkaðar út frá því. 

Öryggismörk voru valin 95% og því miðuðust marktæknimörk við 5% (p = 0,05). 
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5 Niðurstöður 
 

Tafla 5-1 Fjöldi leikmanna í mismunandi þáttum rannsóknarinnar og meðalaldur þeirra. 

Þáttur rannsóknar Fjöldi leikmanna Meðalaldur 

Spurningalisti 51 leikmaður 23,7 ± 5,0 ár 

Stjörnupróf 51 leikmaður 23,7 ± 5,0 ár 

Vöðvarafrits-
mælingar 

15 leikmenn með starfrænt stöðugan ökkla  25 ± 5,0 ár 

15 leikmenn með starfrænt óstöðugan ökkla 23,9 ± 6,1 ár 

5.1 Spurningalisti  

Þátttakendur voru alls 51 og voru á aldrinum 18-37 ára og var meðalaldur 23,7  

ár ± 5,0. Meðalþyngd þeirra var 84,2 kg ± 10,6. Af öllum þátttakendum sögðust 

42 (82%) hafa átt við ökklameiðsli að stríða einhvern tímann á íþróttaferlinum. 

Tuttugu þeirra höfðu glímt við ökklameiðsli á báðum ökklum, 11 einungis á hægri 

ökkla og 11 á vinstri ökkla. Af þessum 42 einstaklingum sögðust 14 hafa átt við 

endurtekin og þrálát ökklameiðsli að stríða. Leikmenn úr þremur mismunandi 

hópíþróttum tóku þátt í rannsókninni (Tafla 5.1.1.).  

Tafla 5.1.-1 Hlutfall leikmanna sem hafa glímt við ökklameiðsli í hverri íþróttagrein.    

 Fjöldi leikmanna Átt við ökklameiðsli að stríða % af heild 

Körfuknattleikur 11 10 91 

Handknattleikur 19 17 89 

Knattspyrna 21 16 73 

 

Af heildarfjölda þátttakenda höfðu 45 þeirra (88%) gert stöðugleikaæfingar 

fyrir ökkla, ýmist sem fyrirbyggjandi æfingar eða í endurhæfingu eftir meiðsli. Í 

endurhæfingunni voru stöðugleikaæfingarnar reglubundnar og stjórnað af 

sjúkraþjálfurum. Þeir sem gerðu æfingar í fyrirbyggjandi tilgangi fóru ekki eftir 

fyrirfram ákveðnu æfingaprógrammi. Níu leikmenn gerðu æfingarnar á 



59 

skipulagðri íþróttaæfingu, 14 gerðu þær utan æfingatíma og 21 gerðu þær bæði 

á æfingu og utan þeirra.  

Af þeim leikmönnum sem töldu sig hafa átt við ökklameiðsli að stríða sóttu 24 

þeirra eða 47 % endurhæfingu hjá sjúkraþjálfara vegna meiðslanna. Einnig nýttu 

margir sér hvítt íþróttateip, kinesioteip, spelkur eða teygjusokka sem 

einhverskonar meðferð við meiðslunum (mynd 5.1.1.).  

Mynd 5.1.-1 Fjöldi leikmanna sem hafa notað hvítt íþróttateip, kinesioteip, spelkur eða 
teygjusokk sem hluta af endurhæfingu eftir ökklameiðsli.  

5.2 Stjörnupróf 

Alls var 51 þátttakandi mældur, 3 mælingar fyrir hvorn fótlegg um sig. Fyrir hvern 

einstakling fékkst þá ein tala fyrir hvorn ökkla sem notuð var til að raða 

þátttakendum eftir stöðugleika. Talan var fengin með því að deila meðaltali 

þriggja mælinga fyrir hvorn ökkla með fótleggjalengd og útkoman margfölduð 

með 100. Eftirfarandi formúla var notuð við útreikningana:  

Lengd sem leikmenn teygðu sig (meðaltal þriggja mælinga) / fótleggjalengd = Y 

Y x 100 = Meðaltalsgildi. 
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Mynd 5.2.-1 Dreifni útreiknaðra gilda beggja fótleggja út frá fótleggjalengd og þeirri 
vegalengd sem þátttakendur teygðu sig. Minnsta meðaltalsgildið var 74 en mesta 103. 

Mynd 5.2.-2  Meðaltalsgildi (SD) úr stjörnuprófi milli stöðugra (n = 15) og óstöðugra (n = 
15). *P<0,001.  SD = staðalfrávik. 
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Skoðuð var dreifing meðaltalsgilda út frá áðurnefndum útreikningum (mynd 

5.2.1.). Þar voru teknir þeir einstaklingar sem voru með 15 hæstu meðaltalsgildin 

miðað við útreikninga og töldust þá starfrænt stöðugastir í ökkla innan þessa 

hóps. Þeir 15 einstaklingar sem voru með lægstu meðaltals gildin töldust með 

starfrænt óstöðugan ökkla innan þessa hóps. Þessir þátttakendur voru fengnir í 

frekari mælinga. Eins og mynd 5.2.2. sýnir var meðaltalsgildi stöðuga hópsins 95 

en meðaltalsgildi óstöðuga hópsins var 81.  

Kíkvaðrat próf sýndi ekki marktækan mun á dreifingu í stöðugleikahópa milli 

íþróttagreina (p = 0,06) en ef horft var til meðaltalsgilda reyndust leikmenn í 

knattspyrnu ná hærra meðaltalsgildi en þeir í handknattleik (p = 0.001) 

Hlutfallslega eru flestir leikmenn sem mældust starfrænt óstöðugir í ökkla að æfa 

handknattleik (tafla 5.2.1.). 

 

Tafla 5.2.-1 Stöðugleiki þátttakenda eftir íþróttagreinum.  

 Körfuknattleikur Knattspyrna Handknattleikur Heildarfjöldi 

Stöðugir  

í ökkla 4 (26,7%) 8 (53,3%) 3 (20,0%) 15 (100%) 

Óstöðugir  

í ökkla 3 (20,0%) 3 (20,0%) 9 (60,0%) 15 (100%) 

Heildarfjöldi 
leikmanna 7 (23%) 11 (37%) 12 (40%) 30 (100%) 

 

Þátttakendum var skipti í tvo aldursflokka og stöðugleiki borin saman á milli 

þeirra. Af 30 þátttakendum voru 18 þeirra á aldrinum 18-23ja ára en 12 þeirra á 

bilinu 24ra-37 ára. Í yngri aldurshópnum mældust 44,4 % þátttakenda með 

starfænt stöðugan ökkla en 55,6 % með starfrænt óstöðugan. Í eldri hópnum 

mældust 58,3 % með starfrænt stöðugan ökkla og 41,7 % með starfrænan 

óstöðugleika í ökkla.  

5.3 Vöðvarafritsmælingar 

Framkvæmdar voru vöðvarafritsmælingar á langa dálklæga vöðva við 

innsnúningsálag. Þrjátíu leikmenn tóku þátt í mælingunum. Könnuð var 
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meðaltalsvöðvavirkni, hámarksvöðvavirkni eftir áreiti og tími frá áreiti að 

hámarksvöðvavirkni.  

5.3.1 Meðaltalsvöðvavirkni  

Dreifnigreining með endurteknum mælingum sýndi áhrif tíma (p = 0.006; mynd 

5.3.1.1.), þar sem vöðvavirkni fyrir áreiti (tími 0) var lægri en á hverju hinna 

tímabilanna (p alls staðar < 0.001). Vöðvavirkni í tíma 1 var hærri en í þeim 

tveimur sem á eftir komu (p < 0.05), en ekki var munur milli meðaltalsvöðvavirkni 

innan tíma 2 og tíma 3 (p = 0.58). 

Mynd 5.3.1-1 Meðaltalsvöðvavirkni (SD) langa dálklæga vöðva milli fjögurra 500ms 
tímabila, óháð stöðugleika og ástandi. Tími 0 = síðustu 500ms fyrir áreiti, tími 1, 2 og 3 = 
fyrstu 1500ms eftir áreiti. SD = Staðalfrávik. 

Víxlhrif voru milli tíma og stöðugleika, óháð ástandi (p = 0.04; mynd 5.3.1.2.). 

Eftirpróf sýndu marktækan mun á meðaltalsvöðvavirkni milli starfrænt stöðugra 

og starfrænt óstöðugra í tíma 1 en ekki í tíma 0, tíma 2 eða tíma 3 (tafla 5.3.1.1.).  
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Mynd 5.3.1-2 Meðaltalsvöðvavirkni langa dálklæga vöðva, yfir fjögur 500ms tímabil, milli 
starfrænt stöðugra og starfrænt óstöðugra leikmanna. Tími 0 = síðustu 500ms fyrir áreiti, 
tími 1, 2 og 3 = fyrstu 1500ms eftir áreiti.  

 

Tafla 5.3.1.-1 Meðaltalsvöðvavirkni starfrænt stöðugra og starfrænt óstöðugra leikmanna 
frá tíma 0-3, ásamt staðalfrávikum, meðaltalsmun og p-tölum. 
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Tími 0 5,2 3,4 7,7 6,3 2,5 0,183 

Tími 1 12,9 5,0 21,9 11,8 9,0 0,011 

Tími 2 12,3 6,2 15,1 9,8 2,9 0,346 

Tími 3 10,7 4,9 15,5 12,5 4,8 0,177 

Tími 0 = síðustu 500ms fyrir áreiti, tími 1, 2 og 3 = fyrstu 1500ms eftir áreiti.  

Dreifnigreining sýndi einnig áhrif ástands, óháð tíma og stöðugleika (p = 

0.032; mynd 5.3.1.3.). Meðaltalsvöðvavirkni var marktækt meiri þegar ökkli var 

teipaður með hvítu teipi samanborið við óteipað ástand. Munur á teipingu með 

hvítu teipi og kinesioteipi náði ekki marktæknimörkum (p = 0,068) og ekki fannst 
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munur á teipingu með kinesioteipi og óteipaðs ástands (p = 0,869). Ekki voru 

víxlhrif milli stöðugleika og ástandsmælinga (p = 0,811; mynd 5.3.1.4.) 

Mynd 5.3.1-3 Meðaltalsvöðvavirkni (SD) langa dálklæga vöðva yfir tíma 0-3, óháð 
stöðugleika. HT = ökkli teipaður með hvítu teipi, KT = ökkli teipaður með kinesioteipi og 
OT = óteipaður ökkli. *p = 0,037. SD = Staðalfrávik. 

Mynd 5.3.1-3: Meðaltalsvöðvavirkni (SD) langa dálklæga vöðva yfir tíma 0-3. HT = ökkli 
teipaður með hvítu teipi, KT = ökkli teipaður með kinesioteipi og OT = óteipaður ökkli. SD 
= Staðalfrávik. 
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Tafla 2.2.5.2-2 Meðaltalsvöðvavirkni starfrænt stöðugra og starfrænt óstöðugra 
leikmanna milli ástanda, ásamt staðalfrávikum, meðaltalsmun og p-tölum. 
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HT 13,2 6,7 15,8 7,3 2,6 0,315 

KT 8,8 4,9 14,8 11,5 6,0 0,074 

OT 8,8 3,3 14,6 11,6 5,8 0,074 

HT = ökkli teipaður með hvítu teipi, KT = ökkli teipaður með kinesioteipi og OT = óteipaður ökkli. 

5.3.2  Hámarksvöðvavirkni 

Hámarksvöðvavirkni langa dálklæga vöðva var eins milli ástandsmælinga (p = 

0,087; mynd 5.3.2.1.) en stöðugleiki hafði áhrif á hámarksvirkni vöðvans við áreiti 

(p = 0,025; mynd 5.3.2.2.). Ekki voru víxlhrif milli stöðugleika og ástandsmælinga 

(p = 0,34). 

Mynd 5.3.2-1 Hámarksvöðvavirkni (SD) langa dálklæga vöðva (innan tíma 1), óháð 
stöðugleika. HT = ökkli teipaður með hvítu teipi, KT = ökkli teipaður með kinesioteipi og 
OT = óteipaður ökkli. SD = Staðalfrávik. 
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Mynd 5.3.2-2 Hámarksvöðvavirkni (SD) langa dálklæga vöðva við áreitið (innan tíma 1), 
óháð ástandi.  *p = 0,025. SD = Staðalfrávik. 

5.3.3 Tími frá áreiti að hámarksvöðvavirkni 

Dreifnigreining sýndi að tími frá áreiti að hámarksvöðvavirkni var svipaður milli 

ástandsmælinga, óháð stöðugleika (p = 0,538; mynd 5.3.3.1.), og enginn munur 

var  á starfrænt óstöðugum og stöðugum, óháð ástandi, (p = 0,998). Ekki fundust 

marktæk víxlhrif milli stöðugleika og teipástands (p = 0,069;  mynd 5.3.3.2.). 

Mynd 5.3.3-1 Meðaltalstími (SD) frá áreiti að hámarksvöðvavirkni langa dálklæga vöðva 
fyrstu 500ms eftir áreiti (tími 1), óháð stöðugleika. HT = ökkli teipaður með hvítu teipi, KT 
= ökkli teipaður með kinesioteipi og OT = óteipaður ökkli. SD = Staðalfrávik. 
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Mynd 5.3.3-2 Meðaltalstími (SD) frá áreiti að hámarksvöðvavirkni langa dálklæga vöðva, 
borið saman milli ástands og stöðugleika. HT = ökkli teipaður með hvítu teipi, KT = ökkli 
teipaður með kinesioteipi og OT = óteipaður ökkli. SD = Staðalfrávik. 

5.3.4  Upplifun þátttakenda á starfrænum stöðugleika í ökkla við þrjár 
mismunandi ástandsmælingar  

Mynd 5.3.4-1 Stöðugasta ástandið að mati þátttakenda. HT = ökkli teipaður með hvítu 
teipi, KT = ökkli teipaður með kinesioteipi og OT = óteipaður ökkli. 

Upplifun þátttakenda var borin saman, með kíkvaðrat prófi, milli leikmanna sem 

voru starfrænt stöðugir í ökkla og starfrænt óstöðugir í ökkla. Þegar leikmenn 
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voru spurðir um hvaða ástand veitti þeim mesta starfræna stöðugleikann var 

marktækur munur á svörum hópanna tveggja (p = 0,012; mynd 5.3.4.1.). Einnig 

kom fram marktækur munur þegar þeir voru spurðir hvaða ástand veitti þeim 

minnsta starfræna stöðugleikann (p = 0.013; mynd 5.3.4.2.). 

Mynd 5.3.4-2 Óstöðugasta ástandið að mati þátttakenda. HT = ökkli teipaður með hvítu 
teipi, KT = ökkli teipaður með kinesioteipi og OT = óteipaður ökkli. 
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6 Umræður 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna áhrif teipinga með hvítu teipi og 

kinesioteipi með vöðvarafritsmælingum á vöðvavirkni langa dálklæga vöðva borið 

saman við óteipað ástand. Vöðvavirknin var skoðuð við skyndilegt 

innsnúningsálag á jafnvægisbretti hjá leikmönnum með starfrænt stöðuga ökkla 

annars vegar og starfrænt óstöðuga ökkla hins vegar. Skoðuð var meðaltals- og 

hámarksvöðvavirkni, auk tíma frá áreiti að hámarki. Helstu niðurstöður sýndu að 

marktækur munur var á meðaltalsvöðvavirkni milli starfrænt stöðugra leikmanna 

og starfrænt óstöðugra strax eftir áreiti. Mesta meðaltalsvöðvavirkni kom fram 

þegar leikmenn voru teipaðir með hvítu teipi. Hámarksvöðvavirkni langa 

dálklæga vöðva var eins milli ástandsmælinga en stöðugleiki hafði áhrif á 

hámarksvirkni vöðvans. Tími frá áreiti að hámarksvöðvavirkni var svipaður milli 

ástandsmælinga, óháð stöðugleika og enginn munur var  á starfrænt óstöðugum 

og stöðugum, óháð ástandi.  

6.1 Spurningalisti.  

Mjög hátt hlutfall þátttakenda höfðu átt við ökklameiðsli að stríða einhvern tíma á 

íþróttaferlinum (tafla 5.1.1.). Þetta sýnir hversu stórt vandmál ökklameiðsli eru meðal 

íþróttamanna. Af 51 leikmanni áttu 14 við endurtekin ökklameiðsli að stríða sem 

bendir til  að endurhæfingu og forvörnum við ökklameiðslum sé ábótavant.  

Athygli vakti hve fáir leikmenn sóttu endurhæfingu hjá sjúkraþjálfara eftir 

ökklameiðsli. Það gerðu einungis 47 % þeirra 42 leikmanna sem glímt höfðu við 

ökklameiðsli. Ekki var gerður greinarmunur á alvarleika meiðslanna og má leiða 

líkum að því að þeir aðilar sem ekki leituðu til sjúkraþjálfara hafi glímt við 

smávægilegar ökklatognanir sem trufluðu lítið eða ekkert iðkun þeirra til íþrótta. 

Einn stærsti áhættuþáttur fyrir ökklatognunum er fyrri saga um ökklameiðsli 

(Arnason o.fl., 2004; McKay o.fl., 2001; Engebretsen o.fl., 2009). Í ljósi þess 

hversu margir leikmenn hafa glímt við ökklameiðsli en fáir leitað til sjúkraþjálfara, 

væri ráðlegt að leita til fagaðila og láta þá um að meta alvarleika meiðslanna og 

hvort þörf sé á markvissri endurhæfingu.  

Fjórtán leikmenn kváðust gera sínar eigin stöðugleikaæfingar til að fyrirbyggja 

ökklatognanir án leiðbeininga frá fagaðilum. Ekki er ólíklegt að fræðsla og 
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kennsla fyrirbyggjandi æfinga séu áhrifaríkari ef fagaðili stýrir þeim. Olsen og 

félagar gerðu rannsókn á fyrirbyggjandi æfingum fyrir ökkla- og hnémeiðsli. Þeir 

fylgdust með 120 handknattleiksliðum unglinga á aldrinum 15-17 ára sem skipt 

var í tvo hópa. Rannsóknin var blind þar sem þátttakendur vissu ekki hvort þeir 

væru í viðmiðunar- eða rannsóknarhópi. Inngrip rannsakenda var að stjórna 

upphitun hjá rannsóknarhóp á 15 fyrstu æfingunum við upphaf tímabils og svo 

einu sinni í viku það sem eftir var af tímabilinu. Niðurstöður sýndu að upphitun 

sem skipulögð er til að bæta stjórnun um hné og ökkla í lendingu eftir uppstökk 

og í gabbhreyfingum dregur úr meiðslum á neðri útlimum hjá  unglingaliðum í 

handknattleik (Olsen, Myklebust, Engebretsen, Holme og Bahr, 2005). 

Niðurstöður þeirra benda því til þess að innkoma fagaðila við þjálfun skili betri 

árangri og leikmenn meiðist síður.   

6.2 Stjörnupróf 

Í þessari rannsókn var notað stjörnupróf til að meta starfrænan stöðugleika í 

ökkla hjá þátttakendum. Prófið reynir þó á marga aðra þætti en stöðugleika í 

ökkla. Eins og áður hefur komið fram fengu allir þátttakendur sömu leiðbeiningar 

en þrátt fyrir það nýttu þeir sér mjög mismunandi tækni við framkvæmd þess.  

Hreyfilausnir leikamanna voru mismiklar og misstórar. Sumir þátttakendur 

hreyfðu lítið um mjöðm og hné á stöðufæti á meðan aðrir þátttakendur hreyfðu eins 

mikið um mjöðm, hné og ökkla og mögulegt var, líkt og að setjast á hækjur sér. Auk 

þess nýttu þeir sér mismikið framhalla á bol, sem var mikilvægur þegar teygja átti 

fótinn aftur á bak og til hliðar. Tæknin var því misorkukrefjandi og þeir sem fóru hvað 

dýpst í hnébeygju þreyttust fyrr en ella og hver endurtekning var erfiðari.  

Þegar þátttakandi stóð á öðrum fæti mátti hann hvorki hreyfa stöðufótinn né 

lyfta honum frá gólfi. Við  að teygja hinn fótlegginn eftir stjörnuprófinu reyndi 

meðal annars á almennan styrk og liðleika í mjöðmum og ökklum. Skortur á 

vöðvastyrk, vöðvalengd og/eða stífir og stirðir liðir í neðri útlimum geta takmarkað 

hreyfinguna og jafnvel valdið verkjum við framkvæmd prófsins. Þar sem prófið 

reyndi á svo marga þætti hafa meiðsli, aðallega í neðri útimum og bol, mikið að 

segja varðandi frammistöðu. Þó prófið eigi að greina óstöðugleika í ökkla hefur 

stöðugleiki í hné og mjöðmum mikið að segja varðandi stöðugleika einstaklings 

og getur haft áhrif á niðurstöður.  
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Þar sem leikmenn tóku prófið á æfingatíma var þreytustig þeirra mismunandi. 

Þeir voru þó allir búnir að hita upp í lágmark 5 mínútur. Þeir sem komu við lok 

æfingar voru ef til vill þreyttari en þeir sem komu við upphaf hennar. Þá voru 

rannsakendur varir við mismunandi metnað hjá þátttakendum gagnvart prófinu 

sem ef til vill hefur haft áhrif á frammistöðu þeirra.   

Byggingarlegir þættir á borð við ilsig og hestfót hafa áhrif á hvernig þunginn 

dreifist á stöðufótinn sem getur aftur haft áhrif á jafnvægi, þungaflutning og á 

sjálfann undirstöðuflötinn (Olney, 2005). Hreyfingin sem gerð er í prófinu telst ekki 

vera starfræn hreyfing, hvorki í daglegu lífi né í íþróttum og því skiptir máli hve fljótir 

einstaklingar eru að læra og tileinka sér nýjar hreyfingar. Taugakerfið er ekki vant að 

gefa upplýsingar um þá stöðu fótleggjar sem krafist er í stjörnuprófinu og getur það 

því tekið leikmennina einhvern tíma að læra hreyfinguna og stjórna henni. 

Taugabrautirnar eru vanar að fá boð þegar handleggur er teygður á þennan hátt en 

ekki fótleggur (Kinzey og Armstrong, 1998). Því voru æfingatilraunir gerðar fyrir 

framkvæmd prófsins og getur verið einstaklingsmunur á hversu margar tilraunir 

viðkomandi þarf áður en hreyfingin var lærð, en æfingatilraunir voru takmarkaðar og 

jafnmargar fyrir alla þátttakendur. 

Þar sem einstaklingar eru með mislanga fótleggi var tekið tillit til hennar við 

útreikninga stjörnuprófsins. Við mælingu á henni geta komið fram skekkjur meðal 

annars vegna snúinnar mjaðmagrindar eða annara líffærafræðilegra breytileika. 

Niðurstöðurnar úr því sýndu að meðaltalsgildi leikmanna röðuðust mjög þétt á 

raðkvarða og getur því millimeters skekkja til eða frá haft mikil áhrif á niðurstöðurnar.  

Eins og fram hefur komið reynir stjörnuprófið á marga aðra þætti en starfrænan 

stöðugleika í ökkla. Rannsakendur telja því að þeir 15 einstaklingar sem mældust 

starfrænt stöðugastir og óstöðugastir í ökkla innan þessa hóps hefðu ekki endilega 

lent í stöðugasta/óstöðugasta hópnum í öðru úrtaki. Einn helsti galli prófsins er að 

ekki eru til fyrirfram gefin viðmið fyrir starfrænt stöðugan og óstöðugan ökkla. 

Þátttakendurnir eru bornir saman innan hópanna og því er erfitt að meta starfrænan 

stöðugleika einstaklinganna nema með tilliti til hópsins í heild.  
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6.3 Umræður um vöðvarafrit  

6.3.1 Meðaltalsvöðvavirkni 

Niðurstöður sýna að aukin vinna langa dálklæga vöðva á sér stað þegar 

leikmaður verður fyrir innsnúningsálagi og þegar hann reynir að ná stöðugleika 

aftur eftir áreiti (mynd 5.3.1.1.). Þessi vöðvi er talinn einna mikilvægastur 

ökklavöðvanna til að bregðast við innsnúningi líkt og verður við hliðlægar 

ökklatognanir. Niðurstöður Nieuwenhuijzen og Duysens styðja það, en af þeim 

vöðvum sem þeir mældu, sýndu langi og skammi dálklægi vöðvi mesta virkni við 

25° innsnúning í ökkla á göngubretti (Nieuwenhuijzen og Duysens, 2007).  

Meðaltalsvöðvavirkni virtist almennt vera meiri hjá starfrænt óstöðugum yfir öll 

tímabilin (tími 0 – tími 3) (mynd 5.3.1.2.), þótt munurinn næði einungis 

marktækni-mörkum í tíma 1, þar sem áreitið átti sér stað. Athygli vekur að 

meðaltalsvöðvavirknin virtist aukast lítillega á milli tíma tvö og  tíma þrjú hjá 

starfrænt óstöðugum á meðan heldur dró úr meðaltalsvöðvavirkni hjá starfrænt 

stöðugum. Hugsanlega getur þessi munur stafað af mun á stöðugleika þessara 

hópa en þar sem staðalfrávik mælinga eru mikil getur þessi munur verið tilviljun 

(tafla 5.3.1.1.). Hærri meðaltalsvöðvavirkni starfrænt óstöðugra leikmanna gæti 

stafað af óöryggi á jafnvægisbretti þar sem langi dálklægi vöðvi er sífellt að 

leiðrétta stöðu ökklans til að halda jafnvægi.  Rahnama og félagar rannsökuðu 

mun á  stöðustjórn (e. postural control) hjá leikmönnum með starfrænt stöðugan 

og óstöðugan ökkla. Niðurstöður sýndu að starfrænt stöðugir leikmenn höfðu 

minni hliðlægar og miðlægar hreyfingar um ökklalið þegar staðið var á öðrum 

fæti (Rahnama, Salavati, Akhbari og Mazaheir, 2010), en þetta bendir líklega til 

aukins óöryggis leikmanna með starfrænan óstöðugleika í ökkla. Tilgáta 

rannsakenda um að starfrænt óstöðugir væru með hærri meðaltalsvöðvavirkni í 

langa dálklæga vöðva er þá samþykkt. 

Meðaltalsvöðvavirkni, óháð stöðugleika og tíma, var mest þegar leikmaður 

var teipaður með hvítu teipi. Marktækur munur var á meðaltalsvirkni vöðvans 

þegar leikmaður var teipaður með hvítu teipi borið saman við óteipað ástand 

(mynd 5.3.1.3.). Áður en rannsókn hófst töldu rannsakendur að hvítt teip veitti 

ökklaliðnum ytri stuðning og minnkaði þannig hreyfigetu hans. Af þeim sökum 

þyrfti minni vöðvavirkni langa dálklæga vöðva saman borið við óteipaðan ökkla 

við innsnúningsálag. Sú tilgáta var á skjön við niðurstöður rannsóknarinnar sem 
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kom rannsakendum ekki á óvart eftir að hafa öðlast dýpri skilning á áhrifum 

teipsins. Lohrer og félagar sýndu fram á að hvítt teip jók vöðvavirkni langa 

dálklæga vöðva við 30° innsnúningsálag og 15° iljarbeygju í ökkla samanborið 

við óteipaðan ökkla (Lohrer o.fl., 1999). Það styður niðurstöður þessarar 

rannsóknar upp að ákveðnu marki þar sem stærð og gerð áreitis var ekki eins 

milli rannsókna. MacGregor og félagar sýndu fram á aukna virkni í vöðvum í 

kringum hnélið þegar teip var lagt í kringum liðinn. Þeir töldu þessa auknu virkni 

stafa af  togi sem myndaðist á húðina við ásetningu teipsins (MacGregor o.fl., 

2004). Rannsakendur telja þetta einnig geta átt við vöðvavirkni langa dálklæga 

vöðva þegar ökkli er teipaður með hvítu teipi.  

Kinesioteip virðist ekki hafa nein áhrif á meðaltalsvöðvavirkni langa dálklæga 

vöðva, óháð stöðugleika. Kinesioteip er talið hafa áhrif á tognema húðar og bæti 

þar með virkni undirliggjandi vöðva ef hún hefur ekki verið eðlileg fyrir (Pijnappel, 

2009). Því vakti athygli rannsakenda að enginn munur var á meðaltals-

vöðvavirkni langa dálklæga vöðva þegar starfrænt stöðugir voru bornir saman við 

starfrænt óstöðuga, þegar leikmenn voru óteipaðir eða teipaðir með kinesioteipi 

(mynd 5.3.1.4.; tafla 5.3.1.2.). Þar sem skortur er á rannsóknum á kinesioteipi er 

erfitt að finna haldbærar sannanir fyrir áhrifum þess. Tilgáta rannsakenda var sú 

að kinesioteip myndi auka meðaltalsvöðvavirkni langa dálklæga vöðva meira hjá 

leikmönnum með starfrænt óstöðugan ökkla miðað við leikmenn með starfrænt 

stöðugan ökkla, borið saman við óteipað ástand. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda hins vegar ekki til þess að kinesioteip auki vöðvavirkni í vöðvum með 

óeðlilega virkni. Palmieri-Smith og félagar sýndu fram á að vöðvavirkni langa og 

skamma dálklæga vöðva er skert hjá einstaklingum með starfrænt óstöðugan 

ökkla (Palmieri-Smith, Hopkins og Brown, 2009). Erfitt er þó að fullyrða að 

vöðvavirkni óstöðugra leikmanna innan úrtaks þessarar rannsóknar sé ekki 

eðlileg. Möguleg ástæða þess að kinesioteip auki ekki vöðvavirkni gæti verið of 

lítil áhrif á tognema húðar. Því nær það ekki að valda örvun á langa dálklæga 

vöðva þegar vöðvinn lengist við skyndilegt 15° innsnúningsálag á jafnvægisbretti. 

Kinesioteip er úr teygjanlegu efni og lengist með húðinni við innsnúning í 

ökklaliðnum ólíkt hvítu teipi sem er óteygjanlegt. Með ofangreind atriði að 

leiðarljósi er tilgátu um aukna virkni langa dálklæga vöðva, með notkun 

kinesioteips hjá starfrænt óstöðugum leikmönnum, hafnað. Í ljósi þessara 
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niðurstaðna mun hugmynd rannsakenda um gildi kinesioteips sem forvörn gegn 

hliðlægum ökklatognunum fyrir einstaklinga með starfrænt óstöðugan ökkla að 

öllum líkindum ekki ganga eftir. 

Þó skortur sé á rannsóknum um áhrif kinesioteips á vöðvavirkni er það mikið 

notað meðal sjúkraþjálfara. Klínísk reynsla hefur sýnt að kinesioteip hefur jákvæð 

áhrif á stöðugleika í til dæmis hnélið, öxl og mjóbaki. Erfitt er að fullyrða að teipið 

hafi áhrif á undirliggjandi vöðva en upplifun einstaklinga á stöðugleika áður 

nefndra liða er töluvert betri borið saman við óteipaða liði (Elís Þór Rafnsson 

munnleg heimild, 9. apríl 2010). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu hins vegar 

að aðeins 3 leikmenn af 15 í hópi starfrænt óstöðugra upplifðu sig stöðugasta 

með kinesioteip við innsnúningsálag. Kinesioteip virðist því ekki hafa afgerandi 

áhrif á upplifun leikmanna með starfrænt óstöðugan ökkla.      

6.3.2 Hámarksvöðvavirkni 

Athygli vekur að teipingar hafa ekki áhrif á hámarksvöðvavirkni langa dálklæga 

vöðva (mynd 5.3.2.1.). Það kom rannsakendum á óvart að teiping með hvítu teipi 

sýndi ekki hærri hámarksvöðvavirkni en raun bar vitni þar sem 

meðaltalsvöðvavirkni var marktækt hærri þegar ökkli var teipaður með hvítu teipi 

saman borið við óteipað ástand. Þó hefur verið sýnt fram á að hvítt teip hafi ekki 

áhrif á  hámarksvirkni langa- og skamma dálklæga vöðva við stefnubreytingar í 

hlaupi (Anderson, 2006), en það er í samræmi við niðurstöður þessarar 

rannsóknar. Tilgátum rannsakenda í tengslum við minnkaða hámarksvöðvavirkni 

langa dálklæga vöðva, þegar ökkli var teipaður með hvítu teipi, var því hafnað. 

Starfrænt óstöðugir leikmenn eru með marktækt hærri hámarksvöðvavirkni 

miðað við starfrænt stöðuga leikmenn (mynd 5.3.2.2.) óháð ástandi. Það er í 

samræmi við mun á meðatalsvöðvavirkni hjá starfrænt stöðugum og starfrænt 

óstöðugum sem áður var sýnt fram á. Ástæðan fyrir þessum mun er líklega sú að 

virkni langa dálklæga vöðva er meiri hjá starfrænt óstöðugum leikmönnum þegar 

lóðið fellur á jafnvægisbrettið. Þegar vöðvi er virkjaður áður en að hann dregst 

saman verður hámarksvirkni hans meiri en þegar vöðvi er ekki virkjaður fyrir 

samdráttinn. Hopkins og félagar sýndu fram á marktækan mun á milli 

hámarksvöðvavirkni langa dálklæga vöðva (sem % af MVIC) við innsnúningsálag í 

göngu samanborið við innsnúningsálag í kyrrstöðu. Ályktun þeirra var að ástæðan 

fyrir þessum mun tengdist forspennu (e. preactivation) á vöðvanum. Við forspennu 
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vöðvans eykst næmi vöðvaspóla sem styttir tímann frá áreiti og að viðbragði 

vöðvans og útslag hans verður hærra (Hopkins, McLoda og McCaw, 2007).  

Rannsakendur áttu von á hærra útslagi í hámarksvöðvavirkni en raun bar vitni 

þar sem leikmenn standa á öðrum fæti og allur líkamsþungi lendir á innsnúnum 

ökklaliðnum. Hámarksvöðvavirkni hjá starfrænt stöðugum leikmönnum nær 

einungis 57,37% af MVIC og 71,89% hjá starfrænt óstöðugum leikmönnum. 

Hugsanleg skýring gæti verið sú að innsnúningur á jafnvægisbretti var einungis 

15° og því var vöðvinn ekki að lengjast mikið við þetta áreiti. Því hafði 

líkamsþungi ekki eins mikil áhrif við 15° innsnúning eins og ef brettið hefði leyft til 

dæmis 30° innsnúning. Þá hefði álagið á vöðvann verið meira og 

hámarksvöðvavirknin líklega orðið meiri í kjölfarið. 

6.3.3 Tími frá áreiti að hámarksvöðvavirkni 

Hámarksvöðvavirkni langa dálklæga vöðva mældist í kringum 200 millisekúndum 

eftir áreiti óháð stöðugleika (mynd 5.3.3.1.). Þegar vöðvi verður fyrir áreiti fara af 

stað tvær mishraðar boðleiðir. Fyrsta viðbragð vöðvans (e. short latency 

response) er mænuviðbragð.  Seinna viðbragð vöðvans (e. long latency 

response) hefur flóknari uppruna sem getur tengst heilaberki (e. cerbral cortex) 

(Enoka, 2002).  Sýnt hefur verið fram á að fyrsta viðbragð langa dálklæga vöðva 

við innsnúningsálag sé í kringum 44 ms en það seinna í kringum 90 ms 

(Grüneberg, Nieuwenhuijzen og Duysens, 2003). Hámarksvöðvavirknin sem 

mæld var í vöðvarafritsmælingum þessarar rannsóknar var því eftir seinna 

viðbragð í langa dálklæga vöðva. 

Ekki var marktækur munur á milli teipástanda og tíma að hámarksvöðvavirkni 

langa dálklæga vöðva óháð stöðugleika (mynd 5.3.3.1.). Því hafna rannsakendur 

þeirri tilgátu um að tími frá áreiti að hámarksvöðvavirkni langa dálklæga vöðva sé 

lengri þegar ökkli er teipaður með hvítu teipi. Þegar leikmenn voru teipaðir með 

hvítu teipi virtust þeir hins vegar vera með lengri tíma frá áreiti að 

hámarksvöðvavirkni samanborið við bæði kinesioteipaðan og óteipaðan ökkla. 

Rannsakendur telja að það gæti stafað af því að hvítt teip veiti ökklaliðnum ytri 

stuðning og geti hægt á innsnúningshreyfingu og gefið vöðvanum lengri tíma til 

að bregðast við. Rannsakendur fundu ekki rannsóknir þar sem mældur var tími 

frá áreiti og að hámarksvöðvavirkni langa dálklæga vöðva. Hins vegar hafa verið 

gerðar rannsóknir á viðbragðstíma (e. latency) langa dálklæga vöðva við 
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innsnúningsálag. Sýnt hefur verið fram á lengri viðbragðstíma langa dálklæga 

vöðva, við 25° innsnúningsálag, þegar ökkli var teipaður með hvítu teipi saman 

borið við óteipaðan ökkla (Shima o.fl., 2005). Kinesioteip hafði engin áhrif á tíma 

frá áreiti að hámarksvöðvavirkni. Rannsakendur töldu að kinesioteip myndi stytta 

tíma frá áreiti að hámarksvöðvavirkni hjá starfrænt óstöðugum borið saman við 

óteipað ástand. Kinesioteip virðist því ekki hjálpa starfrænt óstöðugum að ná 

hámarksvöðvavirkni í langa dálklægavöðva fyrr, eftir áreiti samanborið við 

óteipað ástand. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda því til þess að 

kinesioteip hafi ekki áhrif á samdráttarhraða langa dálklæga vöðva. 

Ekki fannst munur á tíma frá áreiti að hámarksvöðvavirkni milli starfrænt 

stöðugra og óstöðugra leikmanna, en fyrri rannsóknum ber ekki saman um áhrif 

stöðugleika á viðbragðstíma langa dálklæga vöðva. Niðurstöður Konradsen og 

Ravn sýndu að einstaklingar með starfrænt óstöðugan ökkla höfðu marktækt 

lengri viðbragðstíma í langa og skamma dálklæga vöðva en starfrænt stöðugir, 

við skyndilegt innsnúningsálag í ökkla (Konradsen og Ravn, 1990). Vaes og 

félagar fundu einnig lengri viðbragðstíma í starfrænt óstöðugum ökkla miðað við 

starfrænt stöðugan ökkla (Vaes o.fl., 2002), en Ebig og félagar fundu hins vegar 

ekki marktækan mun á viðbragðstíma hjá starfrænt stöðugum og starfrænt 

óstöðugum (Ebig, Lephart, Burdett, Miller og Pincivero, 1997).  

Hvað varðar tíma frá áreiti að hámarksvöðvavirkni voru víxlhrif milli stöðugleika og 

ástandsmælinga nálægt marktæknimörkum. Enginn munur var á meðaltalstíma 

stöðugra og óstöðugra að hámarksvöðvavirkni í óteipuðu ástandi né heldur með 

kinesioteipingu. Hins vegar var viðbragðið ólíkt hjá starfrænt stöðugum og óstöðugum 

þegar hvíta teipið var notað (mynd 5.3.3.2.). Hafa ber í huga að þar sem 

vöðvarafritsmerkið er í eðli sínu sveiflukennt notast sumar vöðvarafritsrannsóknir við 

90% öryggismörk þannig að marktæknimörk miðast við P = 0,1 (Ramsey, Snyder-

Mackler, Lewek, Newcomb og Rudolph, 2007; Chmielewski, Hurd, Rudolph, Axe og 

Snyder-Mackler, 2005). Það eykur líkur á að marktækur munur finnist í mælingum og 

minnkar þannig líkurnar á því að þýðingarmiklum niðurstöðum EMG rannsókna sé 

hafnað (type II error). Með stærra úrtaki hefði verið hægt að auka tölfræðilegan styrk 

rannsóknarinnar. Rannsakendur vilja því ekki útiloka að þessi ólíku viðbrögð hjá 

stöðugum og óstöðugum þegar teiping var gerð með hvítu teipi hafi klíníska 

merkingu, enda er það í samræmi við niðurstöður Karlsson og Andreasson. Þeir 
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könnuðu mun á viðbragðstíma og áhrifum hvíts teips á langa dálklæga vöðva við 

innsnúningsálag á milli stöðugra og óstöðugra ökkla. Niðurstöður þeirra sýndu að 

viðbragðstíminn var marktækt lengri hjá óstöðugum ökklum sem voru óteipaðir 

samanborið við stöðuga ökkla. Við teipingu með hvítu teipi styttist viðbragðstíminn 

marktækt og mestur munur var hjá þeim þátttakendum sem voru með hvað mestan 

óstöðugleika (Karlsson og Andreasson, 1992). Það vakti athygli rannsakenda hvaða 

áhrif hvítt teip hafði á starfrænt stöðuga leikmenn. Hvítt teip virðist seinka tíma að 

hámarksvöðvavirkni miðað við hinar tvær ástandsmælingarnar þó ekki sé marktækur 

munur. Áður hefur verið sýnt fram á að hvítt teip hefur ekki áhrif á viðbragðstíma hjá 

einstaklingum með starfrænt stöðugan ökkla (Allison, Hopper, Martin, Tillberg og 

Woodhouse, 1999).  Þessar niðurstöður styðja niðurstöður rannsakenda ef fylgni er á 

milli seinkaðs viðbragðstíma og seinkaðs tíma að hámarksvirkni. 

6.3.4 Upplifun leikmanna á stöðugleika í ökkla við þrjár mismunandi 
ástandsmælingar. 

Upplifun leikmanna á stöðugleika var misjöfn eftir ástandsmælingum þegar litið er á 

starfrænt stöðuga ökkla annars vegar og starfrænt óstöðuga ökkla hins vegar.  

Leikmenn sem eru starfrænt óstöðugir í ökkla upplifðu áberandi mestan 

stöðugleika með hvítt teip (mynd 5.3.4.1.). Hugsanleg ástæða fyrir þessari 

upplifun þeirra gæti tengst því að þeir voru ívið fljótari að ná hámarksvöðvavirkni, 

borið saman við hinar ástandsmælingarnar (mynd 5.3.3.2.). Þegar ökkli er 

teipaður með hvítu teipi minnka inn- og útsnúningshreyfingar í ökklalið 

(Leanderson, Ekstam og Salomonsson, 1996) og getur því gefið leikmönnum 

með starfrænt óstöðugan ökkla ákveðna öryggiskennd. Einungis 1 af 15 

leikmönnum upplifði sig stöðugastan í óteipuðu ástandi. Þetta er í samræmi við 

fyrri rannsókn sem sýndi huglæg áhrif teipinga með hvítu teipi hjá einstaklingum 

með starfrænt óstöðugan ökkla (Sawkins o.fl., 2007). Því kom það 

rannsakendum ekki á óvart að leikmenn með starfrænt óstöðuga ökkla upplifðu 

sig óstöðugasta við óteipað ástand. Hins vegar kom á óvart að 5 leikmenn í hópi 

óstöðugra upplifðu óstöðugasta ástandið þegar ökkli var teipaður með 

kinesioteipi. Kinesioteip ætti samkvæmt fræðunum að örva undirliggjandi vefi og 

leiðrétta óeðlilega starfsemi vöðva. Því héldu rannsakendur að leikmenn með 

starfrænt óstöðugan ökkla myndu upplifa sig stöðugri með kinesioteipið í stað 

þess að upplifa óstöðugleika.  



78 

Leikmenn með starfrænt stöðugan ökkla upplifðu sig óstöðugasta með hvítt 

teip (mynd 5.3.4.2.). Hugsanlegt er að þar sem teipið heftir inn- og útsnúnings-

hreyfingar í ökkla nái þeir sem eru með starfrænt stöðugan ökkla ekki að nýta 

eigin vöðvastjórn til að halda stöðunni við áreiti. Þó virðist teipið ekki hefta virkni 

vöðvans þar sem meðaltalsvöðvavirkni langa dálklæga vöðva er hærri hjá 

stöðugum þátttakendum með hvítt teip borið saman við óteipaða ökkla og ökkla 

teipaða með kinesioteipi (mynd 5.3.1.4.). Mögulegt er að vöðvinn þurfi að vinna 

meira til að halda jafnvægi og bregðast við áreitinu þegar ökkli er teipaður með 

hvítu teipi. Flestir úr starfrænt stöðuga hópnum upplifðu mestan stöðugleika með 

kinesioteipi, eða 7 af 15, en þó var dreifingin jafnari meðal starfrænt stöðugra 

leikmanna með tilliti til ástandsmælinga.  

6.4 Annmarkar rannsóknar 

Úrtak rannsóknarinnar var fremur lítið (n= 51 / n= 30). Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru allir ungir karlmenn og ekki er víst að konur eða aðrir 

aldurshópar hefðu sýnt sömu svörun og þeir. Einnig ber að hafa í huga að hátt 

hlutfall leikmanna hafði einhvern tíman átt við ökklameiðsli að stríða. Hugsanlega 

hefði komið fram meiri munur á stöðugleika milli hóps starfrænt  stöðugra og 

starfrænt óstöðugra ef færri leikmenn hefðu átt sögu um ökklameiðsli.  

Þátttakendur komu í vöðvarafritsmælingar á mismunandi tímum dags. Sumir 

komu að morgni, aðrir um miðjan dag og enn aðrir komu eftir æfingar að kvöldi.  

Það getur því haft áhrif á þreytustig þátttakenda. Ekki er hægt að segja til um hvort 

stöðugir eða óstöðugir voru þreyttari við vöðvarafritsmælingar en þátttakendur 

mættu með tilviljanakenndum hætti, ýmist fyrir eða eftir æfingar. Álagið við mælingar 

var hins vegar lítið og þurfti hver einstaklingur aðeins að mæta einu sinni í mælingar 

þar sem allar mælingar voru framkvæmdar á sama tíma. 

Erfitt er að staðla strekk á kinesioteipi við ásetningu. Rannsakendur gáfu sér þó 

góðan tíma í að kynnast teygjanleika þess og gerðu endurteknar teipingar í 

þjálfunarskyni. Þrátt fyrir það er aldrei hægt að tryggja að kinesoteipið sé teygt 

nákvæmlega jafn mikið við teipingu á hverjum einstaklingi fyrir sig. Þetta lýsir í raun 

eiginleikum vörunnar. Það er ætlast til þess að teipið sé lagt með ákveðnum strekk til 

að kalla fram tilætlaða virkni. Teipaðferðirnar sem slíkar eru ónákvæmar og því vantar 
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upp á samræmi á milli teipinga. Því er ekki hægt að vera viss um gæði hverrar 

teipingar, þar sem lítið þarf til þess að virkni teipsins breytist vegna mismikils strekks. 

Vöðvarafrit var tekið við hámarks viljastýrðan ísómetrískan samdrátt (MVIC) langa 

dálklæga vöðva. Handstyrktarmæli var haldið hliðlægt að 5. framristarbeini. Einn af 

rannsakendum hélt við mælinn og því hafði þrýstingur hans áhrif á þann kraft sem 

kom fram á mælinum.  Rannsakendur voru því sammála um að niðurstöður 

handstyrktarmælis gæfu ekki rétta mynd af hámarks viljastýrðum ísómetrískum krafti 

langa dálklæga vöðva og því væri ekki hægt að nota mælingarnar.  

Vöðvarafritsmerki er í eðli sínu fjölbreytilegt, því er erfitt að fá fram marktækan 

mun á mælingum. Þegar vöðvarafritsgögn eru annars vegar nota sumir 

rannsakendur rýmri marktæknimörk (p< 0,1) til þess að forðast villu af týpu II 

(Ramsey o.fl., 2007; Chmielewski o.fl., 2005).  Því teljum við að þær niðurstöður 

sem voru með p-gildi milli 0,05 og 0,1 geti verið klínískt mikilvægar. 

Algengast er að hliðlægar ökklatognanir eigi sér stað við samsetta hreyfingu, 

iljarbeygju og innsnúning í ökkla. Jafnvægisbrettið leyfði hins vegar aðeins 15° 

innsnúningsálag og líkti því ekki nákvæmlega eftir þeirri hreyfingu sem eykur 

mest áhættuna á hliðlægri ökklatognun. Ef jafnvægisbrettið hefði leyft meiri halla 

en 15° hefðu leikmenn hugsanlega getað dottið af brettinu eftir áreitið eða orðið 

fyrir meiðslum á ökkla.  

Við mælingar færðist hæll nokkurra leikmanna eftir áreitið. Á brettinu var hins vegar 

gúmmídúkur til að auka núning á milli iljar og brettis. Dúkurinn náði þó ekki undir allan 

fótinn. Það hefði því hugsanlega verið hægt að koma í veg fyrir þessa færslu á hæl ef 

dúkurinn hefði náð yfir allan flöt jafnvægisbrettisins sem fóturinn stóð á. 

Aðstæður í rannsókninni líkja ekki nógu vel eftir leikaðstæðum leikmanna. Í 

leik eða á æfingu eru ýmsir þættir sem geta haft áhrif á stöðugleika ökklans og 

virkni teipinga. Sviti, vöðvaþreyta, samstuð við aðra leikmenn, mismunandi skór 

og undirlag eru allt þættir sem ekki reyndi á í þessari rannsókn. 

6.5 Framtíðarrannsóknir 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif kinesioteips og þyrfti að gera frekari 

rannsóknir á því til að auka á trúverðugleika þess. Hvítt teip hefur sannað notagildi 

sitt með rannsóknum. Áhugaverðar rannsóknir gætu hins vegar verið að: 
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 Endurtaka samskonar rannsókn þar sem hóparnir væru tveir. Annars 

vegar leikmenn sem hafa sögu um endurteknar tognanir og hins vegar 

leikmenn sem hafa enga sögu um meiðsli á ökkla. Innsnúningsálagið 

mætti vera 30° og jafnvægisbrettið í framhalla til að fá iljarbeygju í ökklalið 

til að líkja enn frekar eftir þeirri stöðu ökklaliðar þar sem hann er hvað 

óstöðugastur. 

 Endurtaka samskonar rannsókn með öðru úrtaki, til dæmis kvenkyns 

íþróttafólk í sömu greinum. 

 Kanna hvort munur sé á virkni langa dálklæga vöðva þegar kinesioteip 

hefur verið á vöðvanum í einn dag samanborið við þrjá daga. 

 Fylgja eftir íþróttaliði og mæla vöðvavirkni leikmanna á samskonar hátt 

fyrir tímabil og taka svo leikmenn til mælinga eftir að þeir meiðast á ökkla 

og kanna hvort virkni langa dálklæga vöðva sé minni og hvort kinesioteip 

geti aukið virkni vöðvans. 

 Kanna vöðvavirkni langa dálklæga vöðva þegar leikmenn lenda á 30° 

skábretti eftir uppstökk og líkja þar með eftir algengu mynstri 

ökklatognanna, þegar leikmenn lenda á fæti annars leikmanns. Þar væri 

hægt að bera saman virkni langa dálklæga vöðva við mismunandi 

teipingar.  

 Kanna vöðvavirkni langa dálklæga vöðva bæði fyrir og eftir æfingu við 

sömu ástandsmælingar og í þessari rannsókn. Þá kæmu áhrif til dæmis 

vöðvaþreytu og svitamyndunar fram, sem og hugsanlegt los á teipingum.  

6.6 Ályktun 

Starfrænt óstöðugir leikmenn hafa marktækt hærri meðaltals- og 

hámarksvöðvavirkni í langa dálklæga vöðva fyrstu 500 ms eftir 15° 

innsnúningsálag á jafnvægisbretti óháð teipástandi. Hvítt íþróttateip eykur 

marktækt meðaltalsvöðvavirkni í langa dálklæga vöðva óháð stöðugleika þegar 

staðið er á jafnvægisbretti og við 15° innsnúningsálag. Kinesioteip hefur ekki 

marktæk áhrif á meðaltals- eða hámarksvöðvavirkni langa dálklæga vöðva. 

Hvorki stöðugleiki né ástand hefur marktæk áhrif á lengd tíma frá áreiti að 

hámarksvöðvavirkni langa dálklæga vöðva.   
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Niðurstöður benda til þess að kinesioteip hafi ekki áhrif á vöðvavirkni langa 

dálklæga vöðva við innsnúningsálag og getur því ekki nýst sem forvörn gegn 

ökklatognunum. Hvíta íþróttateipið eykur virkni langa dálklæga vöðva auk þess 

sem það gefur liðnum ytri stuðning sem heftir innsnúningshreyfingu ökklans. 

Starfrænt óstöðugir upplifa mestan stöðugleika með hvítu teipi. Rannsóknin 

styður því fyrri rannsóknir varðandi mikilvægi hvíta íþróttateipsins í forvörnum og 

endurhæfingu eftir ökklameiðsli. 
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7 Lokaorð 

Ökklatognanir eru algengustu meiðsli íþrótta. Þessar tognanir eru af ýmsum toga og 

alvarleikastigið misjafnt. Oft á tíðum eru þessi meiðsli smávægileg en geta orðið að 

þrálátu vandamáli sem skerðir afkastagetu íþróttamannsins. Sumir hópar eru 

berskjaldaðri en aðrir fyrir þessum meiðslum.  Rannsóknir sýna að íþróttafólk með 

starfrænan óstöðugleika í ökklalið eru í meiri hættu miðað við þá sem hafa starfænt 

stöðugan ökkla. Hliðlægar ökklatognanir eru langalgengastar og því hafa forvarnir að 

stórum hluta snúið að því hvernig hægt er að fyrirbyggja þetta algenga vandamál. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að notkun á hvítu íþróttateipi minnkar tíðni 

ökklatognanna. Þar sem ökklatognanir eru svo stórt vandamál meðal íþróttafólks er 

ástæða til að finna fleiri leiðir til að minnka tíðni tognanna. Kinesioteip er tiltölulega nýtt 

á markaði og er notkun þess töluvert mikil meðal sjúkraþjálfara þrátt fyrir skort á 

rannsóknum sem sýna fram á áhrif þess.  

Markmið þessarar rannsóknar var því að kanna áhrif þessara tveggja teiptegunda 

á vöðvavirkni langa dálklæga vöðva við innsnúning í ökklalið. Í öðru lagi var 

markmiðið að kanna mun á milli leikmanna sem teljast starfrænt stöðugir í ökkla 

samanborið við leikmenn sem teljast starfrænt óstöðugir. Einnig var athuguð upplifun 

þessara tveggja hópa á stöðugleika við mismunandi teipástandsmælingar. 

Helstu niðurstöður sýndu að marktækur munur var á meðaltalsvöðvavirkni milli 

starfrænt stöðugra leikmanna og starfrænt óstöðugra strax eftir áreiti. Mesta 

meðaltalsvöðvavirkni kom fram þegar leikmenn voru teipaðir með hvítu teipi. 

Hámarksvöðvavirkni langa dálklæga vöðva var eins milli ástandsmælinga en 

stöðugleiki hafði áhrif á hámarksvirkni vöðvans. Tími frá áreiti að hámarksvöðvavirkni 

var svipaður milli ástandsmælinga, óháð stöðugleika og enginn munur var  á 

starfrænt óstöðugum og stöðugum, óháð ástandi. Starfrænt óstöðugir leikmann 

upplifa sig stöðugasta þegar þeir eru teipaðir með hvítu íþróttateipi. Kinesioteip virtist 

ekki hafa sérstök áhrif á upplifun einstaklinga hvað varðar stöðugleika. 

Þó niðurstöður þessarar rannsóknar bendi til þess að kinesioteip hafi ekki 

áhrif á vöðvavirkni langa dálklæga vöðva er þörf á frekari rannsóknum. 

Sjúkraþjálfarar þurfa að vera gagnrýnir á notkun aðferða í meðferð. Kinesioteip 

er ekki sannreynd meðferð enn sem komið er. 
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VIÐAUKI I 

Kynningarbréf til þjálfara 

Vöðvavirkni langa dálklæga vöðva hjá íþróttamönnum 

 Áhrif ökklateipinga með hvítu íþróttateipi annars vegar og kinesioteipi hins vegar 

borin saman við óteipaðan ökkla við innsnúningsálag 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknar:  sími:   netfang: 
Kristín Briem lektor   525-4096  kbriem@hi.is 

Rannsakendur: 
Hrefna Eyþórsdóttir   868-6754  hre5@hi.is 
Ragnheiður G. Magnúsdóttir  866-3181  rgm1@hi.is 
Rúnar Pálmarsson   862-2376  rup1@hi.is 
Tinna Rúnarsdóttir   864-6184  tir2@hi.is 
 

Ágæti þjálfari. 

Rannsókn þessi er lokaverkefni til B.Sc. prófs í sjúkraþjálfun við Háskóla 

Íslands.Tognanir eru meðal algengustu meiðsla sem eiga sér stað í íþróttum og 

hafa rannsóknir sýnt að ökklatognanir eru stór hluti þeirra eða um 20%. Þegar 

leikmenn misstíga sig utanvert á ökkla er kraftur og/eða snerpa langa dálklæga 

vöðva (m. fibularis longus), sem liggur á utanverðum fótlegg, ekki nægur til að 

bregðast við og forða einstaklingum frá meiðslum. Áhrif teipinga með hvítu 

íþróttateipi hafa mikið verið skoðuð og sýna rannsóknir að hvíta teipið getur að 

einhverju leyti dregið úr innsnúningsálagi á ökkla. Þó ber mönnum ekki saman um 

áhrif og gagnsemi þessarar aðferðar. Undanfarin ár hefur notkun kinesioteips aukist 

og orðið mjög vinsæl (litað teygjanlegt teip). Kinesioteip hefur lítið verið rannsakað 

og ekki er vitað hvaða áhrif það hefur á virkni langa dálklæga vöðvans.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna vöðvavirkni langa dálklæga vöðva 

með vöðvarafriti (EMG) við áreiti sem líkir eftir hreyfingunni sem verður við 

innsnúning á ökkla. Borin verður saman virknin þar sem þátttakendur eru óteipaðir, 

teipaðir með hvítu íþróttateipi á ökkla annars vegar og kinesioteipi hins vegar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vonandi upplýsingar um breytingu á 

vöðvavirkninni við þessar þrjár mismunandi aðstæður og þá hvort hugsanlega megi 

nýta kinesioteip sem forvörn við ökklatognunum.  
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Framkvæmd rannsóknar: 

Þátttakendur verða um fimmtíu talsins. Þeir skulu vera virkir íþróttamenn og mega 

ekki hafa átt við ökklameiðsli að stríða síðastliðnar 6 vikur. Þátttaka leikmanna felst í 

því að svara stuttum spurningalista um ökklameiðsli og endurhæfingu. Leikmenn 

gangast svo undir starfrænt stöðugleikapróf. Stöðugleikaprófið mun fara fram á 

æfingatíma þátttakenda og tekur um 10 mínútur í framkvæmd. Eftir 

stöðugleikaprófið verða 30 einstaklingar, 15 stöðugustu og 15 óstöðugustu 

þátttakendurnir, valdir til að taka þátt í frekari mælingum. Þar þurfa þátttakendur að 

mæta einu sinni í vöðvarafritsmælingar (EMG)  og má áætla að það taki 45 mínútur 

á einstakling. Eftirfarandi mælingar verða gerðar: 

1. Hámarksvirkni langa dálklæga vöðva mæld. Elektróðu er komið fyrir á húð 

yfir vöðvabol langa dálklæga vöðva. Elektróðan nemur virkni í vöðvanum 

á meðan fótur er hreyfður gegn mótstöðu og sendir upplýsingar í 

tölvuforrit.  

2.  Mæla vöðvavirkni langa dálklæga vöðva með EMG við áreiti standandi á 

öðrum fæti á jafnvægisbretti með ökkla óteipaðan, teipaðan með hvítu 

íþróttateipi og teipaðan með kinesioteipi.  

Rannsakendur og ábyrgðamaður munu einir hafa aðgang að gögnum 

rannsóknarinnar og verður ekki hægt að rekja þau til einstakra þátttakenda. 

Þátttakendum er heimilt að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi 

sem er án skýringa og án nokkurra eftirmála. Ekki er greitt fyrir þátttöku í 

rannsókninni. Við óskum eftir þínu samþykki til að nálgast þá leikmenn sem þú 

þjálfar og bjóða þeim þátttöku í ofangreindri rannsókn. 

 
Virðingarfyllst, 

    __________________________ 
          Kristín Briem, lector 
Ábyrgðarmaður rannsóknar 

 
________________________   ________________________ 
Hrefna Eyþórsdóttir,     Ragnheiður G. Magnúsdóttir, 
nemi í sjúkraþjálfun      nemi í sjúkraþjálfun 
   
________________________   ________________________ 
Rúnar Pálmarsson,      Tinna Rúnarsdóttir, 
nemi í sjúkraþjálfun     nemi í sjúkraþjálfun 
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VIÐAUKI II 

Upplýst samþykki þjálfara 

Vöðvavirkni langa dálklæga vöðva hjá íþróttamönnum 

 Áhrif ökklateipinga með hvítu íþróttateipi annars vegar og kinesioteipi hins vegar 

borin saman við óteipaðan ökkla við innsnúningsálag 

 

Markmið og tilgangur rannsóknarinnar er að kanna virkni í langa dálklæga 

vöðva við þrjár mismunandi aðstæður; þegar ökkli er óteipaður, þegar ökkli er 

teipaður með hvítu íþróttateipi og þegar kinesioteip er lagt yfir vöðvann. 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér að þátttakendur taka þátt í starfrænu 

stöðugleikaprófi fyrir ökkla sem fram fer á æfingu og svara stuttum 

spurningalista. Hluti þátttakenda mætir svo einu sinni til mælinga á vöðvavirkni 

langa dálklæga vöðva á rannsóknarstofu Námsbrautar í sjúkraþjálfun. 

 

Með undirskrift minni veiti ég rannsakendum aðgang að leikmönnum míns 

félags. Ég hef lesið kynningarblað um rannsóknina og geri mér grein fyrir í hverju 

þátttaka leikmanna felst. 

Ég staðfesti hér með að ég hef lesið upplýsingar um rannsóknina sem mér 

voru afhentar, hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um rannsóknina og 

fengið fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér voru óljós.  

Samþykki þetta er veitt með fyrirvara um samþykki Vísindasiðanefndar.   

__________________________________________   

Staður og dagsetning 

__________________________________________ 

Undirskrift og kennitala / Nafn íþróttafélags 

Undirritaður, starfsmaður rannsóknarinnar, staðfestir hér með að hafa veitt 

upplýsingar um eðli og tilgang rannsóknarinnar, í samræmi við lög og reglur um 

vísindarannsóknir. 

__________________________________________ 

Nafn þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna fyrir 
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VIÐAUKI III 

Kynningarbréf til leikmanna 

Vöðvavirkni langa dálklæga vöðva hjá íþróttamönnum 

 Áhrif ökklateipinga með hvítu íþróttateipi annars vegar og kinesioteipi hins vegar 

borin saman við óteipaðan ökkla við innsnúningsálag 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknar:  sími:   netfang: 
Kristín Briem lektor   525-4096  kbriem@hi.is 

Rannsakendur: 
Hrefna Eyþórsdóttir   868-6754  hre5@hi.is 
Ragnheiður G. Magnúsdóttir  866-3181  rgm1@hi.is 
Rúnar Pálmarsson   862-2376  rup1@hi.is 
Tinna Rúnarsdóttir   864-6184  tir2@hi.is 

 

Ágæti leikmaður. 

Rannsókn þessi er lokaverkefni til B.Sc. prófs í sjúkraþjálfun við Háskóla 

Íslands.Tognanir eru meðal algengustu meiðsla sem eiga sér stað í íþróttum og 

hafa rannsóknir sýnt að ökklatognanir eru stór hluti þeirra eða um 20%. Þegar 

leikmenn misstíga sig utanvert á ökkla er kraftur og/eða snerpa langa dálklæga 

vöðva (m. fibularis longus), sem liggur á utanverðum fótlegg, ekki nægur til að 

bregðast við og forða einstaklingum frá meiðslum. Áhrif teipinga með hvítu 

íþróttateipi hafa mikið verið skoðuð og sýna rannsóknir að hvíta teipið getur að 

einhverju leyti dregið úr innsnúningsálagi á ökkla. Þó ber mönnum ekki saman um 

áhrif og gagnsemi þessarar aðferðar. Undanfarin ár hefur notkun kinesioteips aukist 

og orðið mjög vinsæl (litað teygjanlegt teip). Kinesioteip hefur lítið verið rannsakað 

og ekki er vitað hvaða áhrif það hefur á virkni langa dálklæga vöðvans.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna vöðvavirkni langa dálklæga vöðva 

með vöðvarafriti (EMG) við áreiti sem líkir eftir hreyfingunni sem verður við 

innsnúning á ökkla. Borin verður saman virknin þar sem þátttakendur eru 

óteipaðir, teipaðir með hvítu íþróttateipi á ökkla annars vegar og kinesioteipi hins 

vegar. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vonandi upplýsingar um breytingu á 

vöðvavirkninni við þessar þrjár mismunandi aðstæður og þá hvort hugsanlega 

megi nýta kinesioteip sem forvörn við ökklatognunum.  
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Framkvæmd rannsóknar: 

Þátttakendur verða um fimmtíu talsins. Þeir skulu vera virkir íþróttamenn og mega 

ekki hafa átt við ökklameiðsli að stríða síðastliðnar 6 vikur. Þátttaka leikmanna felst í 

því að svara stuttum spurningalista um ökklameiðsli og endurhæfingu. Leikmenn 

gangast svo undir starfrænt stöðugleikapróf. Stöðugleikaprófið mun fara fram á 

æfingatíma þátttakenda og tekur um 10 mínútur í framkvæmd. Eftir 

stöðugleikaprófið verða 30 einstaklingar, 15 stöðugustu og 15 óstöðugustu 

þátttakendurnir, valdir til að taka þátt í frekari mælingum. Þar þurfa þátttakendur að 

mæta einu sinni í vöðvarafritsmælingar (EMG) og má áætla að það taki 45 mínútur 

á einstakling. Eftirfarandi mælingar verða gerðar: 

1. Hámarksvirkni langa dálklæga vöðva mæld. Elektróðu er komið fyrir á húð 

yfir vöðvabol langa dálklæga vöðva. Elektróðan nemur virkni í vöðvanum 

á meðan fótur er hreyfður gegn mótstöðu og sendir upplýsingar í 

tölvuforrit.  

2.  Mæla vöðvavirkni langa dálklæga vöðva með EMG við áreiti standandi á 

öðrum fæti á jafnvægisbretti með ökkla óteipaðan, teipaðan með hvítu 

íþróttateipi og teipaðan með kinesioteipi.  

Rannsakendur og ábyrgðamaður munu einir hafa aðgang að gögnum 

rannsóknarinnar og verður ekki hægt að rekja þau til einstakra þátttakenda. 

Þátttakendum er heimilt að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi 

sem er án skýringa og án nokkurra eftirmála. Ekki er greitt fyrir þátttöku í 

rannsókninni. Við óskum eftir þínu samþykki til að nálgast þá leikmenn sem þú 

þjálfar og bjóða þeim þátttöku í ofangreindri rannsókn. 

Þessi rannsókn hefur hlotið leyfi Vísindasiðanefndar og verið tilkynnt til 

Persónuverndar. 

 

Virðingarfyllst, 
Kristín Briem, lektor 

Ábyrgðarmaður rannsóknar 
 

________________________   ________________________ 
Hrefna Eyþórsdóttir,     Ragnheiður G. Magnúsdóttir, 
nemi í sjúkraþjálfun      nemi í sjúkraþjálfun 
   
________________________   ________________________ 
Rúnar Pálmarsson,      Tinna Rúnarsdóttir, 
nemi í sjúkraþjálfun     nemi í sjúkraþjálfun 
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VIÐAUKI IV 

Upplýst samþykki leikmanna 

Vöðvavirkni langa dálklæga vöðva hjá íþróttamönnum 

 Áhrif ökklateipinga með hvítu íþróttateipi annars vegar og kinesioteipi hins vegar 

borin saman við óteipaðan ökkla við innsnúningsálag 

 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna vöðvavirkni langa dálklæga vöðva 

með vöðvarafriti (EMG) við áreiti sem líkir eftir hreyfingunni sem verður við 

innsnúning á ökkla. Borin verður saman virknin þar sem þátttakendur eru 

óteipaðir, teipaðir með hvítu íþróttateipi á ökkla annars vegar og kinesioteipi hins 

vegar. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vonandi upplýsingar um breytingu á 

vöðvavirkninni við þessar þrjár mismunandi aðstæður og þá hvort hugsanlega 

megi nýta kinesioteip sem forvörn við ökklatognunum.  

Þátttaka í rannsókninni felur í sér að gangast undir stöðugleikapróf á ökkla 

og svara stuttum spurningalista um ökklameiðsli. Þátttakendur mæta svo einu 

sinni til mælinga á virkni langa dálklæga vöðva á rannsóknarstofu í Námsbraut 

sjúkraþjálfunar.  

  

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingar um 

rannsóknina sem mér voru afhentar, hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga 

um rannsóknina og fengið fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér 

voru óljós.    

 

Ég hef af fúsum og frjálsum vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni. Mér er ljóst, 

að þó ég hafi skrifað undir þessa samstarfsyfirlýsingu, get ég stöðvað þátttöku 

mína hvenær sem er án útskýringa. 

  

 

Mér er ljóst að rannsóknargögnum verður eytt að rannsókn lokinni.    
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________________________________________ 

Dagsetning 

 

________________________________________ 

Nafn þátttakanda 

  

Undirritaður, starfsmaður rannsóknarinnar, staðfestir hér með að hafa veitt 

upplýsingar um eðli og tilgang rannsóknarinnar, í samræmi við lög og reglur um 

vísindarannsóknir. 

  

  

_________________________________________ 

Nafn þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna fyrir 
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VIÐAUKI V 

Spurningalisti 

 

Nafn:_____________     Auðkenni:________ 

Aldur:  

Hæð: 

Þyngd: 

Íþrótt: 

Réttfættur  (   )   Örfættur  (  ) 

Hefur þú gert stöðugleikaæfingar fyrir ökkla?        Já: (   )         Nei: (   ) 

 Á skipulagðri íþróttaæfingu?         Já: (   )         Nei: (   ) 

 Utan æfingatíma?                            Já: (   )          Nei: (   ) 

Hefur þú átt við ökklameiðsli að stríða?                      Já: (  )           Nei: (   ) 

Ef já, vinsamlegast svaraðu eftirfrandi spurningum. 

Á hvorum ökkla lentirðu í meiðslum? Hægri: (  )   Vinstri: (  )    Báðum: ( ) 

Hvenær lentir þú síðast í ökklameiðslum? 

Hvað varstu lengi frá vegna meiðsla? 

Fékkstu endurhæfingu?                        Já: (   )           Nei: (   ) 

Hefur þú notað eitthvað af eftirfarandi við ökklatognunum?  

Hvítt íþróttateip?                            Já: (   )                                      Nei: (   ) 

Kinesioteip?                                     Já: (   )                                      Nei: (   ) 

Spelku?                                            Já: (   )                                       Nei: (   ) 

Teygjusokk?                                    Já: (   )                                      Nei: (   ) 

 

Hefur þú átt við endurtekin ökklameiðsli að stríða? Já: (   )         Nei: (   ) 

Önnur meiðsli? 

 

Fannstu fyrir óstöðugleika í ökkla við framkvæmd Stjörnuprófsins? 

Fannstu mun á milli hægri og vinstri ökkla? 
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VIÐAUKI VI 

Upplifun þátttakenda á ástandsmælingum 

 

Við hvaða ástandsmælingu fannst þér þú vera stöðugastur? 

□   Þegar ökkli var teipaður með hvítu teipi. 

□   Þegar ökkli var teipaður með kinesioteipi. 

□  Þegar ökkli var óteipaður.  

 

Við hvaða ástandsmælingu fannst þér þú vera óstöðugastur? 

□   Þegar ökkli var teipaður með hvítu teipi. 

□   Þegar ökkli var teipaður með kinesioteipi. 

□   Þegar ökkli var óteipaður.  

 

 

 



102 

VIÐAUKI VII 

Ferli rannsóknar 
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