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i 

Ágrip 

Jumper‘s knee er álagseinkenni sem lýsir sér með verkjum í nærlægum hluta hnéskeljarsinarinnar við 

aukið álag á sinina og við þreifingu á sömu staðsetningu. Einkennin eru algeng hjá íþróttamönnum sem 

stunda stökkíþróttir líkt og körfubolta og blak.  

Markmið rannsóknarinnar er að gera „scoping“ samantektarrannsókn um almennar forvarnir við 

Jumper‘s knee hjá einstaklingum á aldrinum 17 til 50 ára. Þetta er fyrsta „scoping“ 

samantektarrannsóknin sem rituð er á íslensku um forvarnir við Jumper‘s knee. Vænst er til að 

vitundarvakning verði um forvarnarvinnu Jumper‘s knee á Íslandi sem vonandi mun leiða til færri tilfella 

álagseinkennanna.  

Leitað var í gagnagrunnum Medline – Ovid, Science direct – Elsevier, Medline – PubMed, Google 

Scholar, Pedro og Cochrane að rannsóknum sem lýstu forvarnaraðferðum við Jumper‘s knee. 

Rannsóknir voru á ensku eða íslensku og birtar eftir 1. janúar 2010. Rannsóknir voru af sönnunarstigi I-

III. Útilokaðar voru rannsóknir sem höfðu eingöngu þátttakendur með Jumper‘s knee og þeim sem tóku 

eingöngu á íhlutunaraðferð. Leitast var svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hvað segja niðurstöður rannsókna um forvarnaraðferðir við Jumper‘s knee? 

Við leitina komu upp 1.683 greinar en fjórar þeirra uppfylltu inntökuskilyrði „scoping“ 

samantektarrannsóknar. Ein kerfisbundin yfirlitsgrein, ein slembiröðuð samanburðarrannsókn og tvær 

framskyggnar ferilrannsóknir. Úrtak þessara rannsókna samanstóð af 330 þátttakendum þar sem 

karlmenn (84,8%) og knattspyrnuiðkendur (70,6%) voru í miklum meirihluta. Takmörkuð sannindi voru 

um að langtímaíhlutun jafnvægisþjálfunar í knattspyrnuumhverfi hafi jákvæð áhrif á forvarnir á Jumper‘s 

knee. Eccentrísk styrktar- og teygjuþjálfun á keppnistímabili og álag sem lagt var á hnéskeljarsin á 

undirbúningstímabili sýndu ekki fram á forvarnarháhrif við Jumper‘s knee.  

Fáar hágæða rannsóknir fundust við leitina um forvarnir við Jumper’s knee. Langtímaíhlutun 

jafnvægisþjálfunar sýnir takmörkuð sannindi sem forvarnaraðferð við Jumper’s knee. Vöntun er á fleiri 

rannsóknum á viðfangsefninu svo hægt sé að álykta um hvort þjálfunin beri í raun árangur.  
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Abstract 

Jumper‘s knee is a stress symptom that presents itself with proximal patellar tendon pain with increased 

strain on the tendon and palpation at the same location. Prevalence of the syndrome is high in athletes 

who participate in jumping sports such as basketball and volleyball.  

The aim of the study is to execute a scoping review for general prevention for Jumper‘s knee directed 

at individuals aged 17 to 50 years. This is the first scoping review that is written in Icelandic concerning 

the prevention of Jumper‘s knee. Hopefully awareness of prevention of Jumper‘s knee in Iceland will 

lead to reduced ubiquity of the syndrome. 

The following databases were searched for preventative methods for Jumper‘s knee: Medline – Ovid, 

Science direct – Elsevier, Medline – PubMed, Google Scholar, Pedro and Cochrane. Studies had to be 

written in English or Icelandic and published before January 1st 2010 and have I-III level of evidence. 

Studies that had only participants with Jumper‘s knee and examined rehabilitation intervention were 

excluded. Answer to the following research question was sought: 

What are the results of prevention studies for Jumper‘s knee? 

The search included 1,683 articles and four of them met the scoping review criteria. One systematic 

review, one randomized controlled study and two prospective cohort studies. The cohort of these articles 

consisted of 330 participants with males (84,8%) and football players (70,6%) in the vast majority. There 

was limited evidence that long-term intervention including balance training had positive effect on 

prevention of Jumper‘s knee. In-season eccentric strengthening and stretching and pre-season load on 

patellar tendon did not show a preventative effect for Jumper‘s knee.  

Few high-quality studies were found in the search for prevention methods for Jumper's knee. There 

is limited evidence regarding long-term balance training as a preventative method for Jumper's knee. 

More research on this matter is needed so that definitive conclusions can be made about the 

effectiveness of this training. 
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Þakkir 

Ég vil þakka öllum þeim sem veittu mér aðstoð við gerð þessa lokaverkefnis til meistaragráðu við 

námsbraut í sjúkraþjálfun á Heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands. Sérstakar þakkir vil ég færa Árna 

Árnasyni, dósent við námsbraut sjúkraþjálfunar og doktor í íþróttasjúkraþjálfun, fyrir umsjón með 

verkefninu, fyrirmyndar ráðgjöf og yfirlestur. Eins vil ég þakka mínu nánasta fólki fyrir yfirlestur ritgerðar 

og stuðning í gegnum námið. Að lokum vil ég þakka Dr. Robert Hodson, lækni við Nell J. Redfield 

Memorial spítala í Idaho, við hjálp á þýðingu ágrips.  
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1 Inngangur 

Forvarnir íþróttameiðsla eru taldar nauðsynlegar til að hámarka heilsu og félagslegan ávinning sem 

líkamlega heilbrigður lífstíll býður upp á (Vriend, Gouttebarge, Finch, Van Mechelen, Verhagen, 2017). 

Til að útbúa forvörn er nauðsynlegt að hafa þekkingu á áhættuþáttum meiðsla (Finch, 2006). Jumper‘s 

knee er álagseinkenni sem lýsir sér með verkjum í nærlægum (e. proximal) hluta hnéskeljarsinarinnar 

við aukið álag á sinina og við þreifingu á sömu staðsetningu (Cook, Khan, Kiss, Purdam og Griffiths, 

2001; Kaux o.fl., 2015; Rudavsky og Cook, 2014). Hlutverk sina er að flytja mikla vöðvakrafta til beina, 

þannig leyfa þær hreyfingu og auka stöðugleika í liðum (Wang, 2006). Einkennin eru algeng hjá 

einstaklingum sem stunda stökkíþróttir sem krefjast mikils hraða og krafts í réttivöðva fótleggjar (Lian, 

Engebretsen og Bahr, 2005). Nefndir hafa verið margir hugsanlegir áhættuþættir, en fáir þeirra eru 

byggðir á hágæða rannsóknum (Van der Worp o.fl., 2011). Ekki hafa verið kynntar til sögunnar 

klínískar ráðleggingar um forvarnir við Jumper‘s knee en með því að vinna með áhættuþætti má áætla 

að unnið sé að forvarnarvinnu.  

1.1 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að gera „scoping“ samantektarrannsókn (e. scoping review) sem tekur 

saman og metur rannsóknir um almennar forvarnir við Jumper‘s knee hjá einstaklingum á aldrinum 

sautján til 50 ára. Þetta mun vera fyrsta „scoping“ samantektarrannsóknin sem rituð verður á íslensku 

um forvarnir við Jumper‘s knee. Mikilvægi samantektarinnar felur í sér vitundarvakningu á forvörnum við 

Jumper‘s knee á Íslandi sem vonandi skilar sér í færri tilfellum heilkennisins. Í greininni verður m.a. 

fjallað um einkenni, meinafræði, faraldsfræði, greiningu, áhættuþætti og horfur Jumper‘s knee. Reynt 

verður að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hvað segja niðurstöður rannsókna um forvarnaraðferðir við Jumper‘s knee? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Íþróttameiðsli 

Íþróttir stuðla að bættri líkamlegri og félagslegri heilsu (Vriend o.fl., 2017). Ekkert er þó fullkomið og þar 

á meðal íþróttir þar sem meiðsli setja gjarnan svartan blett á iðkun þeirra. Íþróttameiðsli eru skilgreind 

sem kvörtun líkamans sem íþróttamaður upplifir á meðan leikur eða æfing stendur yfir, óháð því hvort 

hann þurfi á læknishjálp að halda eða tímatap verði frá íþróttaiðkun (Fuller, Bahr, Dick og Meeuwisse, 

2007; Fuller o.fl., 2007). Kvörtun líkamans stafar af orkuflutningi sem fer fram úr getu líkamans til að 

viðhalda líkamsbyggingu eða færni. Íþróttameiðslum má skipta í bráðameiðsli og álagseinkenni (Fuller 

o.fl., 2006).  

2.1.1 Bráðameiðsli og álagseinkenni 

Bráðameiðsli má rekja til tiltekins atburðar en álagseinkenni stafa af endurteknum míkróáverka án 

greinanlegs atburðar (Fuller o.fl., 2006). Bráðameiðsli eru oftast skrásett þegar einstaklingur missir af 

æfingum eða keppni (Clarsen, Myklebust og Bahr, 2013). Skráning álagseinkenna er hinsvegar 

umdeild sökum þess að íþróttamenn æfa gjarnan með verki og truflun í hreyfifærni.  

Samkvæmt skilgreiningu á álagseinkennum verða þau af völdum endurtekningar á líkamlegu álagi 

án nægilegrar endurheimtar í tengslum við íþróttaþjálfun eða keppni (Timpka o.fl., 2014). Tjón eða 

afbrigðileiki verður á líkamsbyggingu eða virkni minnkar þar sem klínískur fagmaður þarf að greina 

sjúkdóminn eða heilkennið. Álagseinkenni byrja yfirleitt að gera vart við sig með smávægilegum verkjum 

eða truflun í hreyfifærni (Clarsen o.fl., 2013). Meðan á því stendur er líklegt að íþróttamenn haldi áfram 

að keppa og æfa. Þegar ástandið versnar aðlaga íþróttamenn gjarnan þjálfun sína og forðast verstu 

athafnirnar eða velja sér aðrar æfingar. Á þessu stigi er gjarnan leitað læknismeðferðar vegna 

einkennanna. Íþróttamenn reyna gjarnan að þrauka fram að hvíldartímabili sinnar íþróttar og ætla þá að 

ná sér góðum af álagseinkennum. Að jafnaði hættir íþróttamaður iðkun einungis eftir að fyrrnefndar 

aðferðir hafa verið fullreyndar (Clarsen o.fl., 2013).  

2.2 Skilgreiningar á samheitum Jumper‘s knee  

Jumper‘s knee hefur ýmis samheiti líkt og hnéskeljarsinamein (e. patellar tendinopathy), patellar 

tendinosis, patellar tendonosis, patellar tendinitis og patellar tendonitis (Cook o.fl., 2001; Craig og 

Fessell 2012; Ferretti, Ippolito, Mariani og Puddu, 1983). Þessi ýmsu sinavandamál sem hafa verið 

notuð á víxl í rannsóknargreinum geta valdið ýmsum ruglingi og því er farið stuttlega yfir skilgreiningar 

á hverju og einu þeirra (Tafla 1) (Visnes, 2014). Þessi „scoping“ samantektarrannsókn mun fjalla um 

Jumper‘s knee en til hliðsjónar verður einnig fjallað um vefjafræði sinameins (e. tendinopathy).  
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Tafla 1. Skilgreiningar á samheitum Jumper’s knee 

Heiti Skilgreining 

Jumper’s knee Álagseinkenni sem lýsir sér með verkjum í nærlægum hluta 

hnéskeljarsinarinnar við aukið álag á sinina og við þreifingu á sömu 

staðsetningu (Cook o.fl., 2001; Kaux o.fl., 2015; Rudavsky og Cook, 2014). 

Aðrar skilgreiningar Jumper’s knee innihalda einnig quadriceps sin en slíkt 

verður ekki notast við í þessari rannsókn (Visnes, 2014). 

Hnéskeljarsinamein Einkennist af verk og eymslum við snertingu á neðri hluta hnéskeljar sem 

og staðfestum vefjafræðilegum hrörnunarbreytingum í ómskoðun eða 

segulómskoðun (Tibesku og Pässler, 2005; Visnes, 2014). 

Vefjabreytingar í 

hnéskeljarsin án bólgu 

(e. patellar 

tendinosis/tendonosis) 

Vefjafræðileg hrörnun hnéskeljarsinar án klínískra eða vefjafræðilegra 

ummerkja um sinabólgu (Sunding, Fahlström, Werner, Forssblad og 

Willberg, 2016; Taylor, Norman, Clovis og Blaha, 2002; Visnes, 2014). 

Tendinosis er óháð klínískum einkennum þar sem það getur verið 

einkennavaldandi og án einkenna. 

Hnéskeljarsinabólga 

(e. patellar 

tendinitis/tendonitis) 

Sinabólga í hnéskeljarsin sem er tilkomin vegna örrifa í vöðvasinastrúktur 

sem er tilkomin vegna ofálags þar sem tog á sinina er of mikið eða hratt 

(Almekinders og Temple, 1998; Bass, 2012; Khan, Cook, Taunton og 

Bonar, 2000; Reinking, 2016). 

2.3 Eðli og birtingarmyndir Jumper‘s knee  

Jumper‘s knee þróast þegar einstaklingar leggja meira álag á hnéskeljarsin en hún ræður við þá 

stundina og endurheimt er af skornum skammti (Rio o.fl., 2014; Rudavsky og Cook, 2014). Þegar 

einstaklingur stekkur eða breytir um stefnu fer mikill kraftur og orka í gegnum hnéskeljarsin en það veldur 

gjarnan verkjum hjá einstaklingum með Jumper‘s knee (Rudavsky og Cook, 2014). Hreyfingar sem 

krefjast minni krafts og orku í hnéskeljarsin líkt og synda og hjóla valda sjaldan verkjum. Þeir 

einstaklingar sem stunda stökkíþróttir eru í meiri áhættu á að þróa með sér viðkvæma hnéskeljarsin 

sökum skyndilega aukins magns af stökkum á ákveðnum tímapunkti í þjálfun eða þegar snúið er aftur 

til baka í íþróttina frá meiðslum eða fríi (Cook, Rio, Purdam og Docking, 2016; Rudavsky og Cook, 2014). 

Þegar einstaklingar hafa þróað með sér einkenni Jumper‘s knee er hægt að aðlaga álagið og snúa 

einkennunum til baka (Cook o.fl., 2016). Ef það er hinsvegar ekki gert getur ástandið orðið langvarandi. 

Algengt er að íþróttamenn með lítil eða miðlungs einkenni haldi áfram æfingum og keppni (Rudavsky 

og Cook, 2014). Einkennin geta varað í nokkur ár, haft áhrif á þátttöku í íþróttum og vinnu og jafnvel 

endað íþróttaferil (Kettunen, Kvist, Alanen og Kujala, 2002; Van der Worp, De Poel, Diercks, Van den 

Akker-Scheek og Zwerver, 2014). Því má segja að forvarnarvinna Jumper‘s knee sé mikilvæg. 
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2.4 Vefjafræði sina  

2.4.1 Venjuleg sin 

Venjuleg sin er að mestu samsett úr trefjakímfrumum (e. fibroblast) sem eru einnig nefndar sinafrumur 

(Rio o.fl., 2014). Trefjakímfrumur mynda kollagenþræði (týpa I) sem er meginuppbygging 

utanfrumumassa sinarinnar og umlykur trefjakímfrumurnar. Kollagenþræðirnir eru samsíða meginstefnu 

álags sem lagt er á sinina (Donnelly, Ascenzi og Farnum, 2010). Í sinninni er einnig lítið magn 

próteoglýcans auk annarra próteina sem innihalda ekki kollagen (Rio o.fl., 2014). Kollagenþræðir mynda 

knippi (e. bundle) sem sameinast í stigvaxandi búnt (Sharma og Maffulli, 2006). Minnst er aðal (e. 

primary) knippi, næst er annars stigs (e. secondary) knippi og síðast þriðja stigs (e. tertiary) knippi. Djúpt 

bandvefslag sem kallast sinaþráðahula (e. endotenon) umlykur knippin og hefur það hlutverk að halda 

þeim saman ásamt því að leyfa litla hreyfingu (Sharma og Maffulli, 2005; Stefán Stefánsson, 2014). 

Næsta bandvefslag er þunnt og kallast sinarhula (e. epitenon) sem umlykur sinina sjálfa og er samvaxin 

við sinaþráðarhuluna. Efsta bandvefslagið er sinatrefja (e. paratenon) sem skiptir sér í tvö lög sem hafa 

hálahimnu (e. synovial sheath) á milli þeirra svo rennsli sé nægilegt.  

Ítaugun í mennskri sin er lítil en í band- og æðavef sinarinnar er ítaugun mikil (Bjur, Alfredson og 

Forsgren, 2005). Þrennskonar taugaboðflutningur hefur verið greindur í sinum en það eru sjálfvirkur-, 

skyn- og glútamat taugaboðflutningur (Bjur o.fl., 2005; Schizas o.fl., 2012; Rio o.fl., 2014). Sjálfvirkar 

taugar, þá helst sympatískir taugaendar, eru í æðaveggjum og umhverfis æðaveggi sinarinnar í 

sinatrefju og sinaþráðahulu (Danielson, Andersson, Alfredson og Forsgren, 2008; Rio o.fl., 2014). 

Ítaugun skyntauga er umhverfis æðaveggi í sinatrefju og fáeinir taugaendar eru í yfirborði sinaþráðahulu 

(Bjur o.fl., 2005; Rio o.fl., 2014). Fáa taugaenda er að finna djúpt í hnéskeljarsin en umhverfis sinina eru 

vel ítaugaður fitupúði og stag (e. retinaculum) (Benjamin o.fl., 2004b; Danielson, Alfredson og Forsgren, 

2006a; Rio o.fl., 2014). Aflnema (e. mechanoreceptor) er svo að finna á vöðvasinamótum og festum 

sinarinnar (Rio o.fl., 2014).  

Sin er lifandi vefur sem bregst við kröftum sem verkar á hana með því að breyta uppbyggingu, 

samsetningu og aflfræðilegum eiginleikum sinarinnar (Wang, 2006). Til dæmis eykst þversniðsflatarmál 

og togstyrkur við hæfilega líkamsþjálfun þar sem trefjakímfrumur auka framleiðslu á kollageni I (Michna, 

1984; Wang, 2006). Ef of mikill kraftur verkar á sinina bregst hún við á annan máta. 

2.4.2 Vefjafræði sinameins 

Þegar sin lendir í ofálagi veldur það álagseinkennum eða sinameini og ef of mikil endurtekin teygja er 

lögð á sinina framleiða trefjakímfrumur bólgumiðla líkt og prostaglandín E2 og leukotriene B4 (Li o.fl., 

2004; Rudavsky og Cook, 2014; Wang, 2006). Sinamein er regnhlífarheiti þar sem mein er yfirleitt í einni 

sin (Rio o.fl., 2014). Sinamein felur í sér virkjun og fjölgun frumna, breytingu á utanfrumumassa og 

æðanýmyndun (e. neovascularization), í mismunandi samsetningum og alvarleikastigum (Alfredson, 

Öhberg og Forsgren, 2003; Cook, Feller, Bonar og Khan, 2004). Vefjasýnaskoðun verkjaðra sina í 

smásjá hefur leitt í ljós ýmsa þætti líkt og breytilega legu kollagenþráða, óskipulag og aðskilnað 

sinaþráða, aukið magn próteóglýcans, vatns, frumna og svæða með eða án æðanýmyndunar (Rio o.fl., 

2014). Kollagen er sá strúktúr sinarinnar sem afber þunga og því eru breytingar á strúktúr kollagens 

taldar vera líklegasti orsakavaldur sársaukaviðbragðs (Rio o.fl., 2014). Hinsvegar hefur verið sýnt fram 
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á að breytileiki í byggingu kollagens hefur ekki fylgni við sinaverki og í raun getur sársaukalaus sin verið 

með það óreglulegt skipulag kollagens að hún slitnar (Cook, Feller, Bonar og Khan, 2004; Kannus og 

Jozsa, 1991; Rio o.fl., 2014). Myndgreiningarrannsóknir (t.d. ómskoðun og segulómskoðun) benda til 

þess að breytingarnar geti orðið í sin hjá verkjalausum einstaklingum (Rio o.fl., 2014). Verkir eru því ekki 

alltaf samhliða vefjabreytingum í sin en skilgreining sinameins er alltaf tengd við við klínísk einkenni 

(Edwards, Steele, McGhee, Purdam og Cook, 2017; Maffulli, 1998; Rio o.fl., 2014). Ekki er enn fullur 

skilningur í orsakafræði sinameins hvað varðar verki, færni og vefjafræðilegar breytingar 

hnéskeljarsinarinnar (Cook o.fl., 2016).  

2.5 Kenning: Samfellt líkan um sinamein 

Nokkur líkön hafa verið sett fram til að útskýra almennt þróunarferli sinameins (Cook og Purdam, 

2009; Rudavsky og Cook, 2014). Það sem hefur verið einna best framsett er samfellt líkan um 

sinamein (e. continuum model of tendon pathology). Í samfellda líkaninu um sinamein (Mynd 1) er 

heilkenninu skipt niður í þrjú stig (Cook o.fl., 2016).  

Fyrsta stig er næmt (e. reactive) sinamein og á sér stað þegar álag á sin er of mikið (Cook og Purdam, 

2009). Frumufjölgun á sér stað þegar sinin aðlagast að auknu álagi og þá þykknar sinin og verður stífari 

fyrir vikið. Sinin getur snúið aftur í upphaflegt ástand ef álag er aðlagað.  

Annað stig líkansins er niðurnítt (e. dysrepair) sinamein og tekur það við af fyrra stigi ef álag er ekki 

aðlagað. Það ástand líkist næmu sinameini en frumufjölgun er meiri sem leiðir til próteinmyndunar, 

óskipulags í utanfrumumassa og kollagen fara að skiljast frá hvoru öðru. Einnig getur orðið æða- og 

tauganýmyndun (Cook og Purdam, 2009; Danielson o.fl., 2006a).  

Síðasta stig líkansins er hrörnunarsinamein (e. degenerative) en þá verður frumudauði á svæðum 

vegna stýrðs frumudauða (e. apoptosis), dreps eða örmögnunar trefjakímfrumna sem leiðir til lítillar 

kollagenframleiðslu (Cook og Purdam, 2009; Lian o.fl., 2007). Óskipulag verður í utanfrumumassa 

sinarinnar þar sem niðurbrot verður í massanum sjálfum og æðanýmyndun (Cook og Purdam, 2009). 

Margar hnéskeljarsinar hafa blöndu af sinameinunum þar sem sum svæði hafa næmt sinamein og önnur 

svæði hrörnunarsinamein og kallast það næmt-hrörnunarsinamein (e. reactive-on-degenerative 

tendinopathy) (Cook o.fl., 2016; Rudavsky og Cook, 2014). Það er tilkomið vegna þess að svæði með 

hrörnunarsinamein á erfitt með að höndla álag og því þarf nærliggjandi sinavefur að vinna meiri vinnu 

sem leiðir til næmni í heilbrigðum sinavef (Rudavsky og Cook, 2014).  

Hnéskeljarsinin er móttækileg fyrir sinameini hjá ungum íþróttamönnum (Cook, Khan, Kiss og 

Griffiths, 2000; Rudavsky og Cook, 2014). Rannsóknir hafa sýnt að sinavefur þróast að mestu fram að 

sautján ára aldri og eftir þann tíma er endurnýjun vefsins lítil sem engin (K. Heinemeier, Schjerling, J. 

Heinemeier, Magnusson og Kjaer, 2013; Rudavsky og Cook, 2014). Í rannsókn sem var framkvæmd 

með úrtaki efnilegra blakleikmanna kom í ljós að hnéskeljarsinamein byrjar yfirleitt snemma á lífsleiðinni 

þar sem að einungis tveir leikmenn þróuðu einkenni eftir sextán ára aldur (Gisslén, Gyulai, Nordström 

og Alfredson, 2007). Eldri einstaklingur sem hefur þykka hnúðótta sin er líklega með hrörnunarbreytingar 

en yngri einstaklingur sem er með spólulaga bólgu í sin eftir ofálag er líklega með niðurníðslubreytingar 

(Cook og Purdam, 2009). Sin sem hefur þróað með sér hrörnunarsinamein er ólíklega að fara snúa aftur 

til heilbrigðari stiga og ef meinið er umfangsmikið eða mikið álag sett á sinina getur hún rofnað (Cook 
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og Purdam, 2009; Nehrer o.fl., 1997). Hrörnunarbreytingar eru til staðar í 97% sina sem rofna (Cook og 

Purdam, 2009; Kannus og Jozsa, 1991). 

 

Mynd 1. Samfellt líkan um sinamein (Cook o.fl., 2016; Snjólfur Björnsson þýddi). Ákjósanlegt er að vera á 
grænum svæðum líkansins þar sem eru litlir verkir og góð færni. Á fyrri stigum líkansins getur vefjafræði 
sinarinnar orðið aftur venjuleg þar sem endurhæfing veldur því að sin fer „upp“ á græn svæði. Á seinni 
stigum líkansins getur það verið ómögulegt fyrir sinina að ferðast „upp“ líkanið og þá snýr meðferð að því 
að færa sinina til „hliðar“ nær grænum svæðum. 

2.5.1 Verkir í sinameinum 

Það að skilgreina sinamein út frá skipulagi í byggingu sinarinnar hefur verið véfengt þar sem sinamein 

eru fyrst og fremst verkjaástand (Cook o.fl., 2016). Samspil milli skipulags í vefjafræði, sársauka og 

virkni sinarinnar er ekki enn skilið að fullu sem hefur stuðlað að flókinni klínískri ímynd sinameins. Í 

samfellda líkaninu koma verkir fyrir á tveimur stöðum. Annars vegar þegar ofálag er lagt á sinina í 

næmu sinameini og hinsvegar í sin með blöndu af næmu-, og niðurníslu-/hrörnunarsvæði (Cook o.fl., 

2016; Gaida, Cook, Bass, Austen og Kiss, 2004). Þetta bendir til þess að næmt sinamein innihaldi 

staðbundið sársaukaviðbragð (Cook o.fl., 2016). Nákvæmlega hvað það er sem veldur 

sársaukaviðbragði í sinameinum er ekki vitað. Það er talið að skammdræg (e. paracrine) 

boðefnaskipan trefjakímfrumna valdi sársaukamyndun vegna aflfræðilegs álags, aflnemaviðbrögðum 

trefjakímfrumna og skorts á ítaugun í djúpum sinavef (Cook o.fl., 2016; Rio o.fl., 2014). Þessi 

boðefnaskipan virkjar þá aflnema í útjaðri sinarinnar, í eða nálægt sinatrefju, sem örva svo úttaug til að 

senda sársaukaboð (Cook o.fl., 2016; Danielson, Alfredson og Forsgren, 2006b). Djúpt í sininni er 

ítaugun lítil og því getur sinamein verið djúpt í sin án þess að vekja sársaukaboð (Cook o.fl., 2016). 

Samkvæmt líkaninu ætti því verkjuð sin að geta aukið sársaukaboðefni og þannig örvað 

sársaukanema sem aftur örva úttaug til að túlka sársauka. Næmt sinamein getur einnig ert sinatrefju 

vegna aukinnar stærðar sinarinnar. Að sama skapi getur verkjalaus sinavefur verið með 
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vefjafræðilegar breytingar en takmarkaða framleiðslu á sársaukaboðum, boðefnaskipan eða virkjun 

viðtaka sem leiðir til að einstaklingur upplifir engan sársauka (Cook o.fl., 2016). 

Álag á verkjaða sin viðheldur verkjaáreiti og getur verið að miðlæg verkjanæming verði viðvarandi 

vegna samfellds sársaukaviðbragðs (Cook o.fl., 2016; Rio o.fl., 2014). Annars stigs ofursársaukanæmi 

(e. secondary hyperalgesia) er rakið til næmni sársaukatauga innan miðtaugakerfisins (Rio o.fl., 2014). 

Ofursársaukanæmi eitt og sér getur hinsvegar ekki skilgreint sinamein á meinalífeðlisfræðilegan máta 

né að orsök verkjarins séu tilkomin frá miðlægu taugakerfi.  

2.6 Faraldsfræði 

Jumper‘s knee hrjáir helst unglinga og ungt fólk á aldrinum fimmtán til þrjátíu ára (Malliaras, Cook, 

Purdam og Rio, 2015; Rudavsky og Cook, 2014). Börn hafa verið greind með Jumper‘s knee frá tíu ára 

aldri en eftir því sem þau verða eldri eykst tíðni einkenna upp að átján ára aldri (Galanty, Matthews og 

Hergenroeder, 1994; Simpson, Rio og Cook, 2016). Algengi Jumper‘s knee hjá börnum með 

meðalaldurinn 13 ára sem stunda íþróttir er 5,8% (Cassel o.fl., 2015). Framskyggn ferilrannsókn Cassel 

o.fl. (2018) skoðaði úrtak barna (meðalaldur 12 ára) í þrjú ár og var algengi Jumper‘s knee hjá 

úrvalsíþróttabörnum 13% samanborið við 4% hjá börnum sem æfðu engar íþróttir. Cook o.fl. (2000) 

fylgdust með úrtaki 14-18 ára körfuboltabarna og var algengi Jumper’s knee 7% (11% strákar á móti 2% 

stelpur).  

Einkenni Jumper‘s knee eru algeng í stökkíþróttum líkt og í blaki og körfubolta (Lian o.fl., 2005; 

Zwerver, Bredeweg, van den Akker-Scheek, 2011). Lian o.fl. (2005) framkvæmdu þversniðsrannsókn 

meðal afreksíþróttamanna sem sýndi algengi á Jumpers knee í blaki vera 44,6% en í körfubolta 

31,9%. Zwerver o.fl. (2011) framkvæmdu afturvirka ferilrannsókn meðal áhugaíþróttamanna sem sýndi 

algengi á Jumper‘s knee í blaki vera 14,4% en í körfubolta 11,8%. Jumper‘s knee er oftast skrásett 

þegar einstaklingur missir af æfingum eða keppni en einstaklingar æfa gjarnan með einkenni (Clarsen 

o.fl., 2013). Ónákvæmni í skrásetningu veldur því að erfitt er að taka saman nákvæma tíðni Jumper‘s 

knee í þýði íþróttamanna. 

2.7 Greining og mismunagreining 

Klínísk greining á Jumper‘s knee er framkvæmd með ítarlegri sögutöku og líkamlegri skoðun (Santana 

og Sherman, 2019). Hingað til hefur ekki verið staðlað hvernig skal greina Jumper‘s knee (Owoeye, 

Wiley, Walker, Palacios-Derflingher og Emery, 2018). Fyrst þarf að ganga úr skugga um að 

hnéskeljarsinin sé í raun uppspretta einkenna sjúklingsins þar sem Jumper‘s knee er ein af mörgum 

hugsanlegum greiningum sem valda verkjum í framanverðu hné (Malliaras o.fl., 2015).  

Í sögutöku Jumper‘s knee kemur fram huglæg skynjun einstaklingsins á sársauka og takmörkunum 

á athöfnum (Nayak og Yadav, 2019). Jumper‘s knee hefur vel skilgreinda klíníska eiginleika sem 

samanstanda af verkjum við fjarlægan (e. distal) enda hnéskeljar og álagstengdum verk sem eykst eftir 

því sem kröfur á réttivöðva hnés eru meiri í hreyfingum þar sem hnéskeljarsinin geymir og losar orku 

(Lian o.fl., 2005; Rudavsky og Cook, 2014). Önnur einkenni sem geta verið til staðar eru verkir við 

langavarandi setu, hnébeygjur og stigagöngu (Malliaras o.fl., 2015). Sársauki í sin kemur samstundis 

við álag og þegar álagið er fjarlægt hverfa verkirnir næstum strax (Rio o.fl., 2014). Einkennandi 
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sársaukamynstur Jumper‘s knee er verkur í byrjun æfingar sem minnkar eftir því sem lengra er haldið í 

æfinguna (Kountouris og Cook, 2007). Verkurinn er sjaldan til staðar í hvíld en getur þróast yfir í að vera 

til staðar við hvaða athöfn sem er og jafnvel líka í hvíld (D. Figueroa, F. Figueroa og Calvo, 2016; Rio 

o.fl., 2014). Lykilatriði við klíníska greiningu er að eftir því sem meira álag er lagt á sinina eða hraði 

hreyfingarinnar er meiri ætti verkurinn að aukast (Kountouris og Cook, 2007). Til dæmis ætti verkur að 

aukast við að fara úr grunnri hnébeygju yfir í dýpri hnébeygju og að færa sig úr minni yfir í meiri stökkhæð 

(Malliaras o.fl., 2015).  

2.7.1 Mælitæki og próf  

Nákvæm skoðun á neðri útlimum er nauðsynleg þar sem styrkur er metinn, auk liðleika og staða 

mjaðma, hnjáa, ökkla og fóta (Kountouris og Cook, 2007; Malliaras o.fl., 2015; Rudavsky og Cook, 

2014). Styrktarpróf til að meta neðri útlimi eru af ýmsum gerðum (Kountouris og Cook, 2007). Þau eru 

til dæmis endurtekin brú (stærsti þjóvöðvi), einnar fótar hnébeygja (fjórhöfðavöðvi), hnérétta með 

viðnámi (fjórhöfðavöðvi) og endurteknar kálfalyftur (þríhöfðavöðvi kálfa). Til að framkalla einkenni 

Jumper‘s knee er hægt að notast við próf sem felst í einnar fótar hnébeygju í þykktarplani (e. saggital 

plane) þar sem farið er niður í 30° beygju um hné á stöðufæti meðan hinn fótleggurinn er útréttur fram 

á við. Prófið setur talsvert álag á hnéskeljarsinina sem veldur sársauka í sininni (D. Figueroa o.fl., 2016).  

Hægt er að meta sársauka á ellefu punkta tölulegum matskvarða þar sem núll er enginn sársauki og 

tíu er versti sársauki sem hægt er að hugsa sér. Spurningalistinn Victorian Institute of Sport Assessment-

patella (VISA-P) er fullgilt verkja- og færnimiðað mælitæki sem er nothæft við mat á alvarleika einkenna 

og eftirfylgni (Visentini o.fl., 1998).  

2.7.2 Myndgreiningar 

Tilvist vefjafræðilegra breytinga í sin við myndgreiningu táknar ekki að einstaklingur upplifi verki og því 

er klínísk greining nauðsynleg (Malliaras, Cook, Ptasznik og Thomas, 2006; Rudavsky og Cook, 

2014). Ómskoðun er myndgreiningartækni sem er gjarnan notuð til að sjá uppbyggingu sinar sjónrænt 

(McAuliffe, McCreesh, Culloty, Purtill og O'Sullivan, 2016). Ekki er mælt með endurteknum 

myndatökum við endurhæfingarferlið, þar sem einkenni batna oft án samsvarandi breytinga í 

meinafræði við óm- eða segulómskoðun (Drew, Smith, Littlewood og Sturrock, 2014). Hinsvegar getur 

myndgreining verið gagnleg til að staðfesta eða útiloka mismunagreiningar á framanverðum 

hnéverkjum þegar klínísk greining er óljós (Calmbach og Hutchens, 2003; Malliaras o.fl., 2015). 

2.7.3 Mismunagreining 

Til að aðgreina Jumper‘s knee frá keimlíkum greiningum skiptir saga og skoðun höfuðmáli (Rudavsky 

og Cook, 2014). Helstu mismunagreiningar sem vert er að nefna eru álagseinkenni við hnéskel (e. 

patellofemoral pain), sinamein í sin fjórhöfðavöðva, sinamein við sköflungshrjónu (e. tibial tuberosity) í 

fjærenda hnjéskeljarsinarinnar eða henni allri sökum höggs, skaða á fellingu (e. plica) eða Hoffa‘s 

fitupúða, tilfærslu eða vandamál í rennsli á hnéskel, Osgood Schlatter og Sinding-Larsen Johansson 

heilkenni (Calmbach og Hutchens, 2003; Malliaras o.fl., 2015; Rudavsky og Cook, 2014).  

Þegar verkur stafar af aðlægum vefjum umhverfis hnjéskeljarsinina er hann yfirleitt öðruvísi í eðli 

sínu og staðsetningu samanborið við þegar verkur er í sininni sjálfri (Malliaras o.fl., 2015). 
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Hnéskeljarliðurinn (e. patellofemoral joint) getur verið orsök verkja í framanverðu hné hjá 

stökkíþróttamönnum. Greiningin er fyrst og fremst byggð á útilokunum þar sem engin næm og sértæk 

klínísk próf staðfesta greininguna (Witvrouw o.fl., 2005). Verkur álagseinkenna við hnéskel er yfirleitt 

dreifður umhverfis hnéskelina á verkjakorti og greina íþróttamenn gjarnan frá því að einkenni versni við 

athafnir sem setja lítið álag á sinina, líkt og að ganga, hlaupa eða hjóla (Brukner o.fl., 2017, bls. 778; 

Post og Fulkerson, 1994). Það eitt og sér leiðir greiningarferlið að einhverju öðru en Jumper‘s knee.  

Fjórhöfðasinamein er staðsett við festu fjórhöfðasinarinnar við hnéskelina og gerist frekar hjá eldra 

íþróttafólki, líkt og lyftingarmönnum þar sem álag á fjórhöfðasinina er mikil í djúpri stöðu hnébeygju 

(Brukner o.fl., 2017, bls. 802). Sinamein í fjærenda hnéskeljarsinarinnar við sköflungshrjónu er títt séð 

hjá langhlaupurum þar sem verkurinn er nálægt sköflungshrjónu (Malliaras o.fl., 2015; Sarimo o.fl., 

2007). Önnur sinamein vegna truflunar í hnéréttukerfi líkamans eru sjaldgæfari en Jumper‘s knee 

(Malliaras o.fl., 2015). Infrapatellar slímubelgur er staðsettur fyrir neðan hnéskelina og er nálægt festu 

fjærenda hnéskeljarsinar (Benjamin o.fl., 2004a). Erting slímubelgsins er oft samhliða sinameini í 

fjærenda hnéskeljarsinar. Sinamein í miðri eða allri hnéskeljarsinni er yfirleitt afleiðing höggs en þá er 

þörf á vandaðri greiningu þar sem aðrir vefir og liðir líkt og slímubelgur, fitupúði og hnéskeljar- og 

hnéliðurinn geta einnig orðið fyrir áverka sökum höggsins (Garau, Rittweger, Mallarias, Longo og 

Maffulli, 2008; Malliaras o.fl., 2015).  

Skaði á fellingu veldur framanverðum hnéverkum og greiningin felur í sér þreifingu, sögu um 

braktilfinningu og segulómun (Malliaras o.fl., 2015; Schindler, 2014). Algengast er að efri (e. superior) 

felling verði fyrir hnjaski sem líkist þá fjórhöfðasinameini við klíníska greiningu og röntgenmyndatöku. 

Verkir vegna skaða beins og brjósks á neðri hluta hnéskeljar eða trissu (e. trochlea) á lærleggsbeini 

geta líkst Jumper‘s knee en vökvi í lið gefur til kynna að mein sé innan í lið og hefur ekki að gera með 

hnéskeljarsinina sjálfa (Malliaras o.fl., 2015).  

Hoffa‘s fitupúði er staðsettur undir hnéskeljarsininni og fyrir framan liðpokann (Draghi, Ferrozzi, 

Urciuoli, Bortolotto og Bianchi, 2016). Skaði fitupúðans getur verið tilkominn vegna atviks þar sem hnéð 

fer í yfirréttu eða vegna ertingar á fitupúðanum vegna endurtekinnar yfirréttu líkt og er algengt hjá ungu 

fimleikafólki (Dragoo, Johnson og McConnell, 2012; Malliaras o.fl., 2015). Einstaklingar með Jumper‘s 

knee eru með stærri Hoffa‘s fitupúða en heilbrigðir einstaklingar og því getur fitupúðinn haft áhrif á 

verkjamyndun einstaklinga með Jumper‘s knee (Culvenor, Cook, Warden og Crossley, 2011). 

Verkjamyndun vegna skaða á Hoffa‘s púða er hinsvegar dreifð á neðan- og framanvert hnésvæði þar 

sem einstaklingur upplifir mestan verk við síðustu gráður hnéréttu og við þrýsting beint á fitupúðann 

(Hoffa‘s próf) (Dragoo o.fl., 2012; Malliaras o.fl., 2015).  

Við greiningarferlið þarf að taka mið af aldri einstaklingsins sökum þess að Jumper‘s knee hefur verið 

greint frá allt að tíu ára aldri (Galanty o.fl., 1994; Simpson o.fl., 2016). Vaxtarlínur í beinum barna eru 

ekki grónar saman og eru beinin því viðkvæm fyrir togi (Gholve, Scher, Khakharia, Widmann og Green, 

2007). Osgood-Schlatter heilkenni kemur fram hjá virkum strákum á aldrinum tólf til fimmtán ára og 

stelpum á aldrinum átta til tólf ára og lýsir sér með verkjum við sköflungshrjónu. Öllu sjaldséðara er 

Sinding-Larsen Johansson heilkenni sem sést helst hjá virkum börnum á aldrinum tíu til fjórtán ára 

(Kuehnast, Mahomed og Mistry, 2012). Heilkennið er álagsmeiðsli sem einkennist af beinklökkva (e. 

osteochondrosis) og verkir birtast á svipuðum stað og Jumper’s knee þ.e.a.s. á neðri brún hnéskeljar 
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og nærlægum hluta hnéskeljarsinarinnar (Brukner o.fl., 2017, bls. 986; De Flaviis o.fl., 1989). Við 

greiningarferlið er einnig vert að taka tillit til áhættuþátta Jumper‘s knee. 

2.8 Áhættuþættir 

Þekking á áhættuþáttum er nauðsynleg við mótun forvarnaraðferða (Finch, 2006). Margir áhættuþættir 

eru taldir hafa áhrif á Jumper‘s knee (Tafla 2) og er þeim skipt í innri og ytri þætti (McAuliffe o.fl., 2016; 

Morgan og Coetzee, 2018; Morton o.fl., 2017; Van der Worp o.fl., 2011; Van der Worp o.fl., 2014; Visnes 

og Bahr, 2013). Margir áhættuþættir hafa verið nefndir en fáir þeirra eru byggðir á hágæða rannsóknum 

sem sýna hreint orsakasamband við Jumper‘s knee (McAuliffe o.fl., 2016; Van der Worp o.fl., 2011). 

Þar sem áhættuþættirnir eru margir þá má áætla að forvarnir þurfi að vera margþættar. 

Tafla 2. Áhættuþættir Jumper’s knee skipt í innri og ytri þætti (McAuliffe o.fl., 2016; Morgan og Coetzee, 
2018; Morton o.fl., 2017; Van der Worp o.fl., 2011; Van der Worp o.fl., 2014; Visnes og Bahr, 2013). 

Innri áhættuþættir Ytri áhættuþættir 

Kyn (karl > kona) Aukið æfingaálag 

Hækkaður aldur Ástundun íþrótta sem krefjast  

endurtekinna stökka 

Vefjafræðilegar breytingar í hnéskeljarsin  

við ómskoðun (aukin þykknun, aukin 

endurómun, kölkun og æðanýmundun) 

Hærra íþróttastig  

(atvinnumaður vs. áhugamaður) 

Styrkminnkun í framanlærisvöðva Erfiðisvinna samhliða ástundun stökkíþrótta 

Aukinn stífleiki í framanlærisvöðva og 

aftanlærisvöðva sem veldur minni liðferlum við 

hreyfingar sem eykur álag á hnéskeljarsin 

Betri frammistaða í lóðréttu stökki 

Mislangir fótleggir Lendingartækni með stífum hreyfingum  

og minni liðferlum 

Lágur ristarbogi  

Brún hnéskeljar er neðarlega sem veldur 

klemmueinkennum við mismunandi  

beygju fótleggs 

 

Aukin tíðni fyrri hnémeiðsla  

Aukin þyngd  

Hækkaður líkamsmassastuðull  

Aukið ummál mittis samanborið við  

ummál mjaðmar 
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2.9 Forvarnir 

2.9.1 Almennt um forvarnir 

Áhrif forvarna fyrir íþróttameiðsli hafa verið mikið rannsakaðar (McBain o.fl., 2012). Flestar þessara 

rannsókna eru slembiraðaðar samanburðarrannsóknir. Slembiraðaðar samanburðarrannsóknir eru 

álitnar vera ákjósanlegt rannsóknarsnið til að komast að orsakavöldum sem hafa ákveðin áhrif og út frá 

þeim niðurstöðum sníða hættulausar forvarnir (Bhide, Shah og Acharya, 2018).  

Forvarnir eru byggðar á heimildum á sambærilegu þýði og krefjast þess yfirleitt að einstaklingurinn 

aðlagi sig á einhvern máta (Finch, 2006). Rannsóknir á forvörnum meiðsla í íþróttum einblína helst á 

breytingu hegðunar og athafna einstaklinga, notkunar hlífðarbúnaðar og sérstakra æfingakerfa til að 

draga úr líkum á meiðslum (Klügl o.fl., 2010; McBain o.fl., 2012). Þegar forvarnir krefjast 

hegðunarbreytinga einstaklingsins getur slíkt verkefni orðið krefjandi (Verhagen, 2012). Það hefur verið 

sýnt fram á að slíkar breytingar eru áhrifaminni en forvarnir sem byggja á breytingum á regluverki og 

framfylgni þeirra, umhverfi og tækjabúnaði (Klügl o.fl., 2010; Lund og Aarø, 2004). Þannig má áætla að 

breyting á hegðun íþróttamanns sé ekki nægjanleg ein og sér, heldur skiptir stuðningur 

íþróttasambanda, íþróttafélaga, þjálfara, heilbrigðisstarfsmanna og annarra einnig máli (Finch og 

Donaldson, 2010). Þar sem algengi Jumper‘s knee er hátt meðal einstaklinga í körfubolta og blaki gæti 

það vakið áhuga Blaksambands Íslands og Körfuknattleikssambands Íslands í að beita sér að 

forvarnarvinnu við Jumper‘s knee. 

2.9.2 Myndgreiningar í forvarnarskyni 

Segulómunartæki er sú myndgreining sem er helst notuð til að greina meiðsli í hnjám í Bandaríkjunum 

en það er ekki talið henta til forvarnarskimunar á meiðslum (Cook o.fl., 2014). Segulómun er dýr, 

þarfnast sérhæfðs útbúnaðar og aðstöðu og er því ekki aðgengileg í stórum hluta læknaheimsins. 

Frábendingar fyrir notkun tækisins er þegar einstaklingur er með ígræddan læknisfræðilegan búnað. 

Ómskoðunartækni er aftur á móti örugg, árangursrík, hagkvæm og flytjanleg (Alves, Girish, Kalume 

Brigido og Jacobson, 2016; Lewis o.fl., 2019). Ómskoðun á hné er áhrifarík leið til að meta áhættu 

meiðsla í hnjám hjá íþróttamönnum og þar á meðal sinamein í hnéskeljarsin og fjórhöfðasin (Comin o.fl., 

2013; Lewis o.fl., 2019; Visnes, Tegnander og Bahr, 2015). Kerfisbundin yfirlitsgrein og safngreining 

McAuliffe o.fl. (2016) bendir til þess að vefjafræðilegar breytingar í hnéskeljarsin í úrtaki íþróttamanna 

auki áhættu á Jumper’s knee að minnsta kosti fjórfalt samanborið við heilbrigðar sinar. Í inniföldum 

rannsóknum var hnéskeljarsinin metin á mismunandi hátt. Flestar rannsóknir mátu þykkt sinarinnar út 

frá þeim stað sem hún var mest um sig. Þrjár rannsóknanna voru með staðlaða þykktarmælingu á 

hnéskeljarsininni sem var einum sentimetra frá festu og upptökum (Comin o.fl., 2013), sex millimetra 

(Fredberg, Bolvig og Andersen, 2008) og fimm millimetra (Giombini o.fl., 2013) frá festu við hnéskelina. 

Þær rannsóknir sem mátu æðanýmyndun, endurómun og kölkun skoðuðu alla hnéskeljarsinina 

(McAuliffe o.fl., 2016). 

Ómskoðun á hné býður upp á skilvirka skimun fyrir áhættuþáttum og getur mögulega komið í veg 

fyrir frekari álagseinkenni í gegnum frekari fræðslu, skimun, forvarnarvinnu og æfingakerfi sem taka á 

skimuðum áhættuþáttum (Lewis o.fl., 2019). Því væri hægt að skima leikmenn sem eru í áhættuhópi 
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með að þróa með sér Jumper‘s knee í forvarnarskyni með ómskoðunartæki. Hinsvegar þarf að taka tillit 

til þess að vefjafræðilegar breytingar tákna ekki klínísk einkenni og aðrir þættir en uppbygging sinarinnar 

hafa áhrif á þróun sinameins í neðri útlimum (Cook o.fl., 1998; McAuliffe o.fl., 2016). 

2.9.3 Forvarnir vegna Jumper‘s knee 

Engar klínískar ráðleggingar eru til um forvarnir við Jumper‘s knee. Rannsóknir sem taka á 

sinavandamálum og forvörnum þeirra gefa til kynna að takmarkað magn sé af hágæða rannsóknum um 

orsakafræði, áhættuþætti og forvarnir (Peters, Zwerver, Diercks, Elferink-Gemser og van den Akker-

Scheek, 2016; Sprague, Smith, Knox, Pohlig og Silbernagel, 2018; Van der Worp o.fl., 2011). Því þarf 

að rannsaka áhættuþætti Jumper‘s knee af hærra gæðastigi þar sem þeir geta verið kveikja að 

forvörnum. 

2.10 Meðferð 

Endurhæfingu á Jumper‘s knee hefur aðallega verið lýst í lýsandi tímaritsgreinum (e. descriptive article) 

með fjölbreyttu samansafni heimilda (Morgan, Van Vuuren og Coetzee, 2016). Vefjafræðilegar 

breytingar í hnjéskeljarsin munu mögulega aldrei hverfa að fullu en hægt er að meðhöndla Jumper‘s 

knee án innra inngrips til að minnka einkenni (Rudavsky og Cook, 2014). Slíkar meðferðir fela í sér að 

minnka verki með því að einblína á stigvaxandi styrktarþjálfun sem er sérsniðin að styrkminni svæðum, 

sprengikraftsþjálfun og færnimiðuðum íþróttaæfingum. Dagsdaglegir verkir við eccentrískan (e. 

eccentric) fasa í einnar fótar hnébeygju gefa vitneskju um viðbragð sinarinnar við áreiti. Svipaðir eða 

minni verkir benda til þess að sinin ráði við það álag sem lagt er á hana.  

Sinar eru lengi að aðlagast breyttu álagi og losna við sársauka (Cook og Purdam, 2009). Til að 

minnka einkenni einstaklings er þörf á álagsstjórnun þar sem dregið er úr álagi en því ekki hætt 

(Kountouris og Cook, 2007). Það er meðal annars gert með því að taka út æfingar í þjálfun sem setja 

mikið álag á sinina, draga úr tíðni þjálfunar (tvisvar í viku er þolanlegt fyrir margar sinar) og draga úr 

magni (minni tími) þjálfunar (Rudavsky og Cook, 2014). Ísómetrískur samdráttur er verkjastillandi og 

getur verkað í tvo til átta klukkutíma hjá einstaklingum með Jumper‘s knee (Naugle, Fillingim og Riley 

III, 2012; Rudavsky og Cook, 2014). Slíkan samdrátt má framkvæma mörgum sinnum yfir dag og er 

ráðlagt að gera fyrir keppni eða æfingu. Auk þess eru líkur á því að lyfin doxýcýklín og íbúprófen stuðli 

að verkjaminnkun og hamli vefjafræðilegt niðurbrot sinarinnar (Fallon, Purdam, Cook og Lovell, 2008; 

Rudavsky og Cook, 2014). Ef notast er við þessi lyf skal hafa samráð við lækni. 

Jumper’s knee hefur verið meðhöndlað með ýmsum meðferðarformum en eccentrísk styrktarþjálfun 

virðist vera árangursríkasta meðferðarformið án innra inngrips og hefur sýnt fram á góðan skammtíma 

og langtíma árangur (Morgan o.fl., 2016; Rudavsky og Cook, 2014). Þar ber helst að nefna eccentríska 

einnar fótar hnébeygju þar sem staðið er á spjaldi með 25° halla (Mynd 2) (Purdam o.fl., 2004; Rudavsky 

og Cook, 2014). Æfingin framkvæmd í halla hefur sýnt fram á betri árangur en þegar sama æfing er 

framkvæmd á flötum fleti. Árangurinn er tilkominn vegna álags sem lagt er á sinina í lengingu sem þrýstir 

blóðflæði úr nýjum æðum sinarinnar (McCreesh, Riley og Crotty, 2013). Eftir meðferðartímabil við 

eccentríska styrktarþjálfun eru litlar vefjafræðilegar bætingar í sininni en hinsvegar eru miklar bætingar 

á einkennum sinarinnar og VISA-p spurningalista (da Cunha, Dias, Santos og Lopes, 2012; McCreesh 
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o.fl., 2013; Rudavsky og Cook, 2014). Eccentrísk styrktarþjálfun minnkar þannig æðanýmyndun, örvar 

taugakerfið og eykur styrk og úthald vöðva (Kountouris og Cook, 2007; McCreesh o.fl., 2013; Morgan 

o.fl., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færnimiðuð þjálfun vinnur að því að sinin geti tekið við miklu álagi og að hreyfikeðja og hreyfiferlar 

vinni betur (Rudavsky og Cook, 2014). Þegar íþróttamaður ræður við slíka þjálfun ætti hann að stunda 

íþróttamiðaða færniþjálfun. Mikilvægt er að álagsstjórnun sé góð þegar einstaklingur snýr aftur í íþróttina 

þar sem magn, tíðni og ákefð æfinga er mæld og notast er við mismunandi ákefð (há, lítil, miðlungs) 

milli daga.  

Óvirkar meðferðir (e. passive) er hægt að nota til að minnka einkenni á leiktímabili svo einstaklingur 

geti haldið áfram endurhæfingu og stundað sína íþrótt (Rudavsky og Cook, 2014). Óvirkar meðferðir á 

Jumper‘s knee eru púlserandi hljóðbylgjur og þvernudd hnéskeljarsinar sem eru áhrifaminni en 

æfingaþjálfun til skemmri og lengri tíma (D. Stasinopoulos og I. Stasinopoulos, 2004). Mjúkvefjameðferð 

á vöðva- og bandvef hnérettuvöðva hefur verkjaminnkandi áhrif hjá einstaklingum með Jumper‘s knee 

(Pedrelli, Stecco og Day, 2009). Meðferðir líkt og hnéhlífar og teipingar eru oft notaðar til að minnka álag 

á sinina en enginn marktækur munur hefur fundist varðandi áhrif þeirra (Rudavsky og Cook, 2014).  

Aðrar meðferðir á Jumper‘s knee eru til að mynda höggbylgjur, barksterasprautur, blóðflögurík 

blóðvökvasprauta (e. platelet rich plasma injection), sjálfsblóðgjöf (e. autologous injection), 

herslissprauta (e. sclerosis injection), aprotinin sprauta og þurr nálun (e. dry needling) (Malliaras o.fl., 

2015; Rudavsky og Cook, 2014; van Ark, Zwerver og van den Akker-Scheek, 2011). Slíkar meðferðir 

ætti ekki að nota sem fyrsta meðferðarform þar sem engar hágæða rannsóknir sýna árangursríkar 

niðurstöður (Gaida og Cook, 2011; Malliaras o.fl., 2015; Rudavsky og Cook, 2014). Í 

endurhæfingarferlinu er hægt að nota þær sem viðbótarmeðferð og sem verkjastillingu.  

Mynd 2. Eccentrísk einnar fótar hnébeygja meðan staðið er á bretti með 25° halla (Rudavsky og Cook, 2014). 

Einstaklingur lætur sig síga hægt niður á stöðufæti meðan hinn fótleggurinn er útréttur. 
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Enn eitt meðferðarformið eru skurðaðgerðir. Einkenni hjá einstaklingum með krónískt 

hnéskeljarsinamein verða betri hjá 87,2% þeirra sem fara í opna skurðaðgerð og 92,4% sem fara í 

hnéspeglun (Muccioli o.fl., 2013). Hjá sama úrtaki voru 76,6% einstaklinga sem fóru í opna skurðaðgerð 

sem sneru aftur í sína íþrótt á fyrra getustigi og 84,2% þeirra sem fóru í hnéspeglun. Þrátt fyrir að 

mismunandi tækni sé notuð við skurðaðgerðir á Jumper‘s knee eru niðurstöður þeirra svipaðar. Bahr, 

Fossan, Løken og Engebretsen (2006) sýndu að ávinningur af tólf vikna eccentrískri styrktarþjálfun með 

eftirfylgni eftir tólf mánuði var sá sami og hjá einstaklingum sem fóru í opna skurðaðgerð. Því er mælt 

með að fullreyna endurhæfingu án inngrips áður en ákveðið er að senda einstakling í skurðaðgerð (Cook 

og Purdam, 2009; Rudavsky og Cook, 2014). 

2.11 Horfur 

Horfur einstaklinga með Jumper‘s knee fara eftir alvarleika verkja og truflunar á færni (Rudavsky og 

Cook, 2014). Að meðaltali eru verkir og minnkuð færni vegna Jumper‘s knee 32 mánuðir hjá 

afreksíþróttamönnum en nítján mánuðir hjá áhugaíþróttamönnum (Lian o.fl., 2005; Zwerver o.fl., 2011). 

Gemignani, Busoni, Tonerini og Scaglione (2008) notuðust við myndgreiningu til að meta vefjafræðilegar 

breytingar í hnéskeljarsinameini og veittu fjölbreytta endurhæfingu. Meðferðin innihélt m.a. höggbylgjur, 

sprautur undir miðlag með ótilteknum efnum (e. mesotherapy), æðavíkkandi og örvefsminnkandi 

lyfjagjöf, hita-, og rafmagnsmeðferð. Einstaklingar með væg einkenni hnéskeljarsinameins voru 20 daga 

að snúa aftur í íþróttaiðkun sína og einstaklingar með svæsnara hnéskeljarsinamein um 90 daga. Þessi 

rannsókn innihélt ýmis meðferðarform en ekki var tekið fram hvort notast hefði verið við eccentríska 

styrktarþjálfun. Ráðleggingar meðferðar út frá myndgreiningu er hægt að gagnrýna þar sem þær taka 

ekki tillit til annarra þátta sem hafa áhrif á horfur (Rudavsky, og Cook, 2014).  

Þegar einstaklingur er með mikla truflun í hreyfikeðju, óháð sársaukastigi tekur það sex til tólf mánuði 

að endurheimta getu vöðva og sina (Rudavsky og Cook, 2014). Aðrar rannsóknir sýna að þriðjungur 

allra íþróttamanna með Jumper’s knee ná ekki að snúa aftur til íþróttaiðkunar sinnar innan sex mánaða 

og 53% úrtaks þarf að hætta að iðka íþrótt sína (Cook o.fl., 1997; Kettunen o.fl., 2002; Malliaras o.fl., 

2015). Það getur því verið erfitt fyrir íþróttamann að snúa aftur til afreksíþrótta (Rudavsky og Cook, 

2014). Til að mynda þarf hástökkvari meiri endurhæfingu en knattspyrnuleikmaður sökum þess að 

hástökk krefst meiri stökka (Lian o.fl., 2005; Rudavsky og Cook, 2014). Þrátt fyrir árangursríka 

endurhæfingu á Jumper‘s knee þá fá 20% atvinnuknattspyrnumanna aftur einkenni (Hägglund, Zwerver 

og Ekstrand, 2011). Endurhæfing getur tekið langan tíma og því þarf einstaklingur og meðferðaraðili að 

vera rólyndir og þrautseigir til að hámarka árangur í þjálfunarmiðaðri endurhæfingu (Kountouris og Cook, 

2007; Rudavsky og Cook, 2014). Sú nálgun getur skipt miklu máli í endurhæfingu þar sem óþolinmæði 

getur skapað verri horfur. Þar sem Jumper‘s knee getur haft slæmar horfur og jafnvel bundið enda á 

íþróttaferil er forvarnarvinna heilkennisins þýðingarmikil.  

 

 



   

15 

2.12 Tilgangur rannsóknarinnar 

Markmið með þessari „scoping“ samantektarrannsókn er að taka saman þær rannsóknir sem fjalla um 

forvarnir við Jumper‘s knee og meta hvort slík úrræði séu að skila árangri. Skrifin verða á íslensku til að 

auka aðgengi á móðurmáli um heilkennið sjálft, áhættuþætti og forvarnarvinnu. Þannig er möguleiki á 

að sérsambönd þeirra íþróttagreina með hátt algengi Jumper‘s knee beiti sér í forvarnarvinnu 

heilkennisins sem og meðferðaraðilar séu betur í stakk búnir til að vinna forvarnarvinnu hjá þeim 

áhættuhópum. Leitað verður svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hvað segja niðurstöður rannsókna um forvarnaraðferðir við Jumper‘s knee? 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsnið er „scoping“ samantektarrannsókn. „Scoping“ samantektarrannsókn safnar saman 

þekkingu á ákveðnu viðfangsefni á kerfisbundinn hátt með því að bera kennsl á helstu hugtök, 

kenningar, heimildir og þekkingu (Tricco o.fl., 2018). „Scoping“ samantektarrannsókn gefur mikið 

svigrúm fyrir almenna spurningu og leit að rannsóknum með fjölbreyttri aðferðafræði. Kerfisbundin 

yfirlitsgrein hentar hinsvegar betur þegar viðkomandi er með hágæðarannsóknir til þess að svara 

afmarkaðri rannsóknarspurningu (Peterson, Pearce, Ferguson og Langford, 2017). Vel gerð „scoping“ 

samantektarrannsókn kemst ekki á sama dýpi í fræðin og kerfisbundin yfirlitsgrein en er samt sem áður 

talin vera af hærri gæðaflokki en hefðbundin samantekt á efni eða samþættingarsamantekt (e. 

integrative review). Til þess að mæta gæðastaðli „scoping“ samantektarrannsókna verður fylgt nýlega 

tilgerðum gátlista sem kallast „Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses 

extension for Scoping Reviews“ (PRISMA-ScR) (Tricco o.fl., 2018). PRISMA-ScR inniheldur 20 

nauðsynleg atriði sem þurfa að koma fram og tvö valfrjáls atriði. Tilgangur gátlistans er að hjálpa 

lesendum að öðlast skilning á hugtökum og lykilatriðum sem koma fram í „scoping“ 

samantektarrannsóknum. Þar sem engin kerfisbundin samantektarrannsókn hefur verið gerð um 

viðfangsefnið á íslensku og rannsóknarspurningin er fremur almenn þá hentar „scoping“ 

rannsóknarsniðið vel fyrir þessa rannsókn.  

3.2 Efnisleit 

3.2.1 Þátttakendur  

Þátttakendur samantektarinnar eru einstaklingar á aldrinum 17 til 50 ára. Ástæða fyrir neðri 

aldursmörkum er til að útiloka Sinding-Larsen-Johansson heilkenni sem er mismunagreining fyrir 

Jumper’s knee. Heilkennið sést hjá einstaklingum sem eru enn að vaxa og helst hjá 10 til 14 ára 

drengjum sem stunda íþróttir (Atanda, Shah og O'Brien, 2011; Brukner o.fl., 2017, bls. 802; Valentino, 

Quiligotti og Ruggirello, 2012). Með því að setja neðri mörk aldursbilsins sem 17 ára má áætla að flestir 

hafi tekið út fullan hæðarvöxt og kjarni sinarinnar sé fullmyndaður (K. Heinemeier o.fl., 2013; Molinari, 

Gasser og Largo, 2013). Ástæða fyrir efri aldursmörkum er til að útiloka fólk með ýmis 

sjúkdómseinkenni. Eftir því sem fólk eldist er það líklegra til að hafa fjölkvilla (Extermann, 2000; Piccirillo 

o.fl., 2008). Þannig er reynt að koma í veg fyrir að aðrir heilsufarskvillar geti haft áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar.  

3.2.2 Leit rannsókna  

Leitað var eftir birtum rannsóknum sem lýsa forvörnum og árangri þeirra við Jumper‘s knee. Við leitina 

var notast við gagnabankana Medline – Ovid, Science direct – Elsevier, Medline – PubMed, Google 

Scholar, Pedro og Cochrane. Einnig var leitað í heimildalistum þeirra rannsókna sem uppfylltu 

inntökuskilyrði.  
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3.2.3 Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Inntöku- og útilokunarskilyrði „scoping“ samantektarrannsóknarinnar eru sett fram til að ná öllum birtum 

greinum sem fjalla um forvarnir við Jumper‘s knee hjá einstaklingum á aldrinum sautján til 50 ára af 

báðum kynjum (Tafla 3). Rannsóknarsnið eru af sönnunarstigi I-III (Howick o.fl., 2011). Innifalin 

rannsóknarsnið verða safngreiningar, kerfisbundnar yfirlitsgreinar, slembiraðaðar 

samanburðarrannsóknir og ferilrannsóknir (e. cohort study). Þau rannsóknarsnið sem eru útilokuð hafa 

lægra sönnunarstig en III. Það eru til að mynda tilfellaviðmiðarannsóknir (e. case control study), 

tilfellarannsóknir (e. case report) og ferilsathuganir (e. case study). 

Tafla 3. Inntöku- og útilokunarskilyrði „scoping“ samantektarrannsóknarinnar 

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

Birtar greinar sem fjalla um forvarnir við 

Jumper‘s knee 

Greinar sem taka eingöngu á íhlutunaraðferðum 

við Jumper‘s knee 

Úrtak með aldurinn 17 til 50 ára Úrtak með aldurinn 0-17 ára og 51 ára og eldri 

Úrtak má vera af báðum kynjum og fjöldi 

þátttakenda vera ótakmarkaður 

Dýrarannsóknir 

Meirihluti einstaklinga verður að vera án 

einkenna Jumper‘s knee 

Allir þátttakendur hafa einkenni Jumper‘s knee 

Greinar verða að vera birtar á ensku eða 

íslensku 

Greinar sem birtar eru á öðrum tungumálum en 

ensku og íslensku 

Rannsóknarsnið með sönnunarstig I-III  Rannsóknarsnið af sönnunarstigi IV og lægra  

Rannsóknir eru birtar árið 2010 og síðar Rannsóknir sem eru birtar fyrir árið 2010 

3.2.4 Leitarorð 

Eftirfarandi leitarorð voru notuð til að ná sem flestum rannsóknum sem fjölluðu um forvarnir Jumper‘s 

knee. Slegið var í leitarvél sex gagngagrunna leitarorðin:  

("Jumper’s knee" OR "Jumpers knee" OR "patellar tendinopath*" OR "patellar tendin*" OR 

"patellar tendono*" OR "patellar tendoni*") AND "prevent*" 

3.3 Hlutverk rannsakanda  

Rannsakandi tilgreindi leitarorð og gagnagrunna sem var leitað í. Hann framkvæmdi einn leit í 

gagnagrunnunum sex með uppgefnum leitarorðum. Rannsakandi las þær greinar sem uppfylltu 

inntökuskilyrði og skrifaði út frá þeim niðurstöðukafla. Leiðbeinandi var til taks þegar rannsakandi lenti í 

erfiðleikum við leit og úrvinnslu rannsóknarinnar. 
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3.4 Siðfræði 

Þar sem þessi grein var „scoping“ samantektarrannsókn voru þátttakendur fengnir úr ritrýndum greinum 

og inngripið var ekkert. Því var engin þörf á siðfræðilegri fullyrðingu. Hinsvegar var athugað hvort farið 

væri eftir siðfræðilegum reglum rannsókna í þeim rannsóknum sem notaðar voru í samantektinni. Að 

lokum skal minnast á að rannsakandi varaðist ritstuld með öllum hætti þ.e. að nota vitsmunalega afurð 

einhvers annars, líkt og texta, hugmynd eða niðurstöður og túlka sem sínar eigin (Helgesson og 

Eriksson, 2015). 
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4 Niðurstöður 

4.1 Leitarniðurstöður 

Leit hófst 23. nóvember 2019 og lauk þann 28. mars 2020. Leitarniðurstöður eru sýnilegar á flæðiriti 

(Mynd 3). Við leit í gagnagrunnunum sex komu upp 1.683 rannsóknir. Við skimun titla voru 1.163 

rannsóknir útilokaðar sökum þess að umfjöllunarefni voru ýmist um aðra hnéverki en Jumper‘s knee, 

skurðaðgerðir eða dýrarannsóknir. Í úrtaki 520 rannsókna bar sama rannsókn upp 42 sinnum og eftir 

stóðu 478 rannsóknir. Ágrip rannsókna voru skimuð og útilokaðar voru 292 rannsóknir því 

umfjöllunarefnið var ýmist um aðra hnéverki en Jumper‘s knee, skurðaðgerðir og dýrarannsóknir, allir 

þátttakendur höfðu einkenni Jumper‘s knee eða eingöngu var tekið á íhlutunaraðferðum. Greinar sem 

birtar voru á öðrum tungumálum en ensku og íslensku voru einnig útilokaðar. Eftir stóðu 186 rannsóknir 

og var því skimað eftir rannsóknarsniðum. Við úrvinnsluna voru útilokaðar 129 rannsóknir sem voru með 

lægra rannsóknarsnið en sönnunarstig III og voru þar á meðal tilfellaviðmiðarannsóknir, 

tilfellarannsóknir, ferilrannsóknir og ritdómar. Því næst var skimað eftir ártölum af þeim 57 rannsóknum 

sem eftir stóðu en inntökuskilyrði voru að rannsókn þyrfti að vera birt árið 2010 eða síðar. Útilokaðar 

voru átján rannsóknir og eftir stóðu 39 rannsóknir. Því næst var skimað eftir aldri úrtaksins og útilokaðar 

voru þrettán rannsóknir þar sem rannsóknir uppfylltu ekki 17-50 ára aldurstakmörk. Eftir stóðu 26 greinar 

sem voru lesnar ítarlega. Útilokaðar voru 23 þeirra þar sem þær fjölluðu um aðra hnéverki en Jumper‘s 

knee, endurhæfingu, faraldsfræði og áhættuþætti Jumper‘s knee, uppfylltu ekki aldurskilyrði eða höfðu 

rannsóknarsnið af lægra sönnunarstigi en III. Ein af þessum rannsóknum var kerfisbundin yfirlitsgrein 

sem fjallaði almennt um forvarnir íþróttameiðsla og þurfti að greiða fullan aðgang við lestur hennar og 

var hún því útilokuð. Rannsakandi velti því fyrir sér hvort rannsóknir um áhættuþætti Jumper‘s knee 

uppfylltu inntökuskilyrði þar sem áhættuþáttur er yfirleitt uppistaða forvarna. En í þeim 

rannsóknargreinum var í raun engin forvarnaraðferð og þær því útilokaðar. Því stóðu eftir þrjár greinar. 

Rennt var í gegnum heimildalista greinanna og uppfyllti ein rannsóknanna inntökuskilyrði 

samantektarinnar. Í lok stóðu uppi fjórar greinar sem uppfylltu öll inntökuskilyrði. Ein kerfisbundin 

yfirlitsgrein, ein slembiröðuð samanburðarrannsókn og tvær framskyggnar ferilrannsóknir. 
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4.2 Þátttakendur 

Í rannsóknunum fjórum voru samanlagt 330 þátttakendur. Allar rannsóknirnar tóku fram kynjaskiptingu 

meðal þátttakenda og voru karlmenn þar í miklum meirihluta. Alls voru karlmenn 280 talsins (84,8%) en 

kvenmenn einungis 50 (15,2%). Þar sem rannsókn Peters o.fl. (2016) skoðaði 233 knattspyrnuiðkendur 

var meirihluti úrtaks „scoping“ samantektarrannsóknarinnar (70,6%) knattspyrnuiðkendur. Þrjár 

rannsóknanna sögðu til um meðalaldur og aldursbil þátttakenda. Í kerfisbundinni yfirlitsgrein Peters o.fl. 

(2016) var ekki greint frá meðalaldri né aldursbili en slíkar upplýsingar var hægt að fá í grunnheimildum. 

Rannsókn Gual, Fort-Vanmeerhaeghe, Romero-Rodríguez og Tesch (2016) gaf upp aldursbil 

forvarnarhóps og viðmiðunarhóps í sitt hvoru lagi en hægt var að reikna meðalaldur heildarinnar. 

Meðalaldur þátttakenda í rannsóknunum fjórum var 24,3 ára og aldursbil 17-37 ára. Allar nema ein 

rannsóknanna gáfu upp meðalhæð en það var rannsókn Esmaeili, Stewart, Hopkins, Elias og Aughey 

(2017). Úr blönduðu úrtaki 304 karla og kvenna var meðalhæðin 182,2 cm en ekki var hægt aðskilja 

meðalhæð kynjanna sökum þess að niðurstöður Gual o.fl. (2016) um meðalhæð eru blandaðar. 

Kerfisbundin yfirlitsgrein Peters o.fl. (2016) mat forvarnaraðferðir við sinameinum í ökkla, hnjám, 

mjöðm, nára, öxl og olnboga. Í úrtaki yfirlitsgreinarinnar voru tíu greinar en tvær þeirra tóku fyrir Jumper‘s 

knee. Þátttakendur yfirlitsgreinarinnar voru 6.691 í heildina en þær tvær rannsóknir sem fjölluðu um 

Jumper‘s knee höfðu 233 þátttakendur. Allir aldurshópar voru gjaldgengir í yfirlitsgreinina en úrtak 

rannsóknanna sem fjölluðu um Jumper‘s knee fór ekki niður fyrir sautján ára aldur. Önnur greinanna 

sem fjallaði um Jumper‘s knee var slembiröðuð samanburðarrannsókn Fredberg o.fl. (2008) sem 

skoðaði 209 danska karlkyns atvinnuknattspyrnumenn í tólf knattspyrnuliðum í efstu og næst efstu deild. 
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Áður en forvarnartímabil fór af stað var skoðað úrtak 188 leikmanna í átta liðum í efstu deild á 

vormánuðum tímabilsins með tilliti til tímalengdar knattspyrnuiðkunar. Þar var meðalaldurinn 25 ár (17-

37), meðalhæðin 183 cm (167-195) og meðalþyngd 79 kg (61-95). Aðalrannsóknin fól í sér að sex liðum 

var slembiraðað í forvarnarhóp og samanburðarhóp. Sökum vandkvæða innan eins knattspyrnuliðs var 

þjálfun ekki byrjuð á tilætluðum tíma og því var liðið fært í samanburðarhóp. Því voru sjö lið í 

samanburðarhóp og fimm lið í forvarnarhóp. Forvarnarhópurinn innihélt úrtak með meðalaldurinn 25 ár 

(18-37), meðalhæðina 182 cm (174-195) og meðalþyngdina 79 kg (65-92 kg). Samanburðarhópur 

innihélt úrtak með meðalaldurinn 25 ár (18-38), meðalhæðina 184 cm (167-195) og meðalþyngdina 80 

kg (66-93). Hin greinin sem tók á Jumper‘s knee í yfirlitsgreininni var framskyggn ferilrannsókn Kraemer 

og Knobloch (2009) með úrtak 24 atvinnuknattspyrnukvenna í einu knattspyrnuliði í þýsku 

úrvalsdeildinni. Við upphaf rannsóknarinnar var meðalaldurinn 21 ár (17-25), meðalhæðin 171 cm (167-

175), líkamsþyngdarstuðull 21,7 (20,5-22,9) og líkamsfita 26,9% (25,7-28,1). 

Slembiröðuð samanburðarrannsókn Gual o.fl. (2016) innihélt úrtak úr átta liðum í nágrenni við 

Barcelona, Spáni. Lið sem vildu taka þátt í rannsókninni voru annarsvegar kvenkyns (fjögur lið) og 

karlkyns (fjögur lið) og hinsvegar úr íþróttunum blaki (fjögur lið) og körfubolta (fjögur lið). Liðunum var 

slembiraðað í forvarnar- eða samanburðarhóp og séð var til þess að eitt lið af hverju kyni og íþrótt væri 

í báðum hópunum. Þannig var forvarnarhópur samansettur af tveimur blakliðum (eitt af hvoru kyni) og 

tveimur körfuboltaliðum (eitt af hvoru kyni). Forvarnarhópur innihélt 26 einstaklinga þar sem hlutfall milli 

körfubolta og blaks var þrettán á móti þrettán og hlutfall kvenna og karla, fimmtán á móti ellefu. 

Meðalaldurinn var 24,5 ár (19-29) meðalhæð 177,1 cm (166,6-187,6) og meðalþyngd 72,9 kg (59,5-

86,3). Samanburðarhópur innihélt 27 einstaklinga með hlutfall milli körfubolta og blaks, fjórtán á móti 

þrettán og hlutfall kvenna og karla var ellefu á móti sextán. Meðalaldurinn var 22,5 ár (18,7-26,3), 

meðalhæð 183,9 cm (175,1-192,7) og meðalþyngd 78,2 kg (69,8-86,6). 

Framskyggn ferilrannsókn Rabello, Zwerver, Stewart, van den Akker‐Scheek og Brink (2019) innihélt 

úrtak átján afreksíþróttamanna í blaki í efstu tveimur deildunum í Hollandi. Meðalaldurinn var 23 ár (18,7-

27,7), meðalhæðin 190 cm (engin staðalfrávik) og meðalþyngdin 89,8 kg (80,2-99,4). Af þeim átján 

einstaklingum voru sex leikmenn nýlega greindir með Jumper‘s knee (fjórir á ríkjandi hlið og tveir beggja 

vegna). Þrír þeirra höfðu einkenni í byrjun undirbúningstímabilsins (tveir á ríkjandi hlið og einn beggja 

vegna).  

Framskyggn ferilrannsókn Esmaeili o.fl. (2017) rannsakaði afrekslið í áströlskum ruðningi og gáfu 37 

einstaklingar liðsins upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Af þeim 37 voru ellefu leikmenn í 

meira en viku frá þjálfun á rannsóknartímabili og voru þar af leiðandi undanskildir frá frekari þátttöku 

rannsóknarinnar. Eftir stóðu 26 leikmenn og út frá þeirra gögnum voru unnar niðurstöður. Meðalaldur 

þeirra var 23,7 ár (20-27,4). Enginn úr úrtaki hafði sögu um hásinar- né hnéskeljarsinamein síðastliðna 

tólf mánuði.  
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4.3 Skilgreiningar og greining á Jumper‘s knee 

Grein Gual o.fl. (2016) er sú eina sem skilgreinir Jumper‘s knee sem álagstengdan verk í nærlægum 

enda sinarinnar við neðanverða hnéskel með vefjafræðilegri hrörnun án bólgusvars. Í kerfisbundinni 

yfirlitsgrein Peters o.fl. (2016) sem fjallar almennt um sinamein er Jumper‘s knee ekki sérstaklega 

skilgreint en sinamein er hinsvegar skilgreint sem klínískt greindir verkir og starfstruflun í sin. Í 

framskyggnu ferilrannsóknunum tveimur þá er Jumper‘s knee ekki skilgreint á neinn máta (Esmaeili o.fl., 

2017; Rabello o.fl., 2019). Vefjafræði heilkennisins er þó skoðað í þaula með staðlaðri 

ómskoðunartækni. Þar er sinavefur metinn og honum skipt í fjórar endurómunargerðir byggt á samræmi 

hans út frá endurkasti sinarinnar. Týpa 1 er með stöðugasta vefinn en týpa 4 þann óreglulegasta. 

Greining í inniföldum rannsóknum Peters o.fl. (2016) var framkvæmd af lækni liðsins, sjúkraþjálfara 

eða heilbrigðisstarfsmanni liðs. Í rannsókn Gual o.fl. (2016) var notast við VISA-p spurningalista þar sem 

einstaklingar svöruðu honum með yfirumsjón sjúkraþjálfara en hann var blindaður fyrir slembiröðun 

hópanna. Í framskyggnu ferilrannsóknunum var heilkennið greint með stöðluðu ómskoðunartækninni en 

ekki var metið hvort einstaklingur hafði verki í hnéskeljarsin (Esmaeili o.fl., 2017; Rabello o.fl., 2019).  

4.4 Forvarnaraðferð: Gerð, tímalengd og ákefð  

Tímalengd forvarnartímabils var styst sjö vikur (Rabello o.fl., 2019) og lengst tvö og hálft ár (Kraemer 

og Knobloch, 2009). Tímalengd forvarnaraðferða var mislöng en styst var hún undir tíu mínútum þrisvar 

í viku (Fredberg o.fl., 2008) og lengst var hún í tuttugu mínútur einu sinni í viku (Gual o.fl., 2016). Í 

flestum rannsóknum var forvörn veitt einu sinni í viku (Gual o.fl., 2016; Kraemer og Knobloch, 2009).  

Kerfisbundin samantekt Peters o.fl. (2016) fól ekki beint í sér forvarnaraðferð við Jumper‘s knee en 

tvær greinar sem voru innifaldar í samantektinni gerðu það. Forvarnaraðferð í grein Fredberg o.fl. (2008) 

fól í sér eccentríska þjálfun og teygjuæfingar fyrir framanlæris- og þríhöfðavöðva kálfa hjá 

atvinnumönnum í knattspyrnu. Fylgst var með úrtakinu í tólf mánuði þar sem forvarnarhópur tók þátt í 

stuttri þjálfun (<10 mínútur) þrisvar í viku eftir knattspyrnuþjálfun yfir heilt tímabil. Forvarnaraðferð í grein 

Kraemer og Knobloch (2009) var í formi jafnvægis- og samhæfingarþjálfunar í knattspyrnuumhverfi. 

Fylgst var með úrtakinu í þrjú ár þar sem forvörn hófst hálfu ári eftir að rannsóknin hófst. Því framkvæmdi 

úrtakið forvarnaraðferð vikulega í tvö og hálft ár. En vegna tilhliðrunar og annarra kringumstæðna var 

mínútufjöldi jafnvægisæfinganna ekki jafnlangur í hvert skipti. Hvert forvarnartímabil skiptist upp í 

helming af knattspyrnutímabili. 

Forvarnaraðferð Gual o.fl. (2016) fól í sér 20 mínútna vikulega æfingu þar sem einstaklingar tóku 

staðlaða upphitun og fjögur sett af átta endurtekningum af hnébeygju á hámarksákefð í Yoyo 

hnébeygjutæki. Áhersla var á hámarkskraft við að stöðva hjól tækisins í neðri 1/3 hluta eccentrísks fasa 

hnébeygjunnar til að ná fram ofhleðsluáhrifum (Romero-Rodriguez, Gual og Tesch, 2011). Hvíld milli 

setta var tvær mínútur. Fylgst var með úrtakinu í 24 vikur á meðan keppnistímabil í blaki og körfubolta 

stóð yfir. 

Í framskyggnu ferilrannsóknunum tveimur var forvarnaraðferð í formi álags á hnéskeljarsin við 

hefðbundnar æfingar keppnisliða á undirbúningstímabili (Esmaeili o.lf., 2017; Rabello o.fl., 2019). Ekkert 

aukalegt inngrip átti sér stað. Í rannsókn Rabello o.fl. (2019) var karlkyns afreksliði í blaki fylgt eftir í sjö 

vikur á undirbúningstímabili. Að meðaltali æfðu leikmenn sex sinnum í viku þar sem æfingar fólu í sér 
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lyftingar, blakþjálfun og sambland af hvoru tveggja. Í rannsókn Esmaeili o.fl. (2017) var áströlskum 

ruðningsköppum fylgt eftir í átján vikur á undirbúningstímabili. Þjálfunarvika innihélt þrjár liðsæfingar á 

ruðningsvelli, fjórar lyftingaræfingar, þrjár loftháðar (e. aerobic) æfingar, tvær endurheimtaræfingar og 

eina annarskonar þrekæfingu.  

4.5 Mælingar á árangri 

Ýmis mælitæki voru notuð til að meta árangur einstaklinga þar sem allar rannsóknir fylgdust með hvort 

einstaklingur missti af æfingum eða keppni. Flestar rannsóknir eða þrjár notuðu ómskoðunartæki og 

tvær þeirra notuðu stöðlun á tækninni (Esmaeili o.fl., 2017; Fredberg o.fl., 2008; Rabello o.fl., 2019). 

Ennfremur notuðu tvær rannsóknanna spurningalista til að meta einkenni (Fredberg o.fl., 2008; Gual 

o.fl., 2016).  

Kerfisbundin yfirlitsgrein Peters o.fl. (2016) mat gæði innifalinna rannsókna með gæðamatstaðli 

þróuðum af rannsóknarhóp iðjuþjálfara í McMaster háskóla. Rannsakendur notuðust við eldri týpu 

gæðamatstaðalsins frá árinu 1998 sem gefur skor á bilinu 0-14 stig en árið 2007 var gæðamatstaðallinn 

uppfærður og gefur skor á bilinu 0-15 stig (Law o.fl., 1998; Letts o.fl., 2007). Í rannsókn Fredberg o.fl. 

(2008) var notað ómskoðunartæki til að meta hásin og hnéskeljarsinar. Þykkt hnéskeljarsinarinnar var 

metin sex millimetra frá festu hennar við neðri hluta hnéskeljarinnar af tveimur reyndum rannsakendum. 

Allir í úrtaki svöruðu spurningalista varðandi núverandi og fyrrum meiðsli en einnig gáfu sjúkraþjálfarar 

liðanna upplýsingar úr meiðslaskrá. Umsjónarmenn liða söfnuðu upplýsingum um mætingu leikmanna 

og tímalengd (meðaltal klukkutíma) við æfingar og keppni, sem voru reiknuð fyrir leikmenn og lið. Í 

rannsókn Kraemer og Knobloch (2009) var ekki notast við staðlað mælitæki en gögnum var safnað um 

meiðsli leikmanna og tíma frá æfingum/keppni af lækni liðsins eða sjúkraþjálfara. Einnig var gögnum 

safnað um mínútufjölda við jafnvægisþjálfun sem og aðra knattspyrnuþjálfun. Út frá þeim gögnum var 

hægt að reikna meiðslatíðni á hverjar 1.000 klukkustundir af þjálfun og keppni fyrir hvern helming 

knattspyrnutímabils og bera þær niðurstöður saman við mínútufjölda af jafnvægisþjálfun. 

Í rannsókn Gual o.fl. (2016) var mælt þrisvar sinnum (við upphaf, í miðju og enda) yfir 24 vikna tímabil. 

Notaður var VISA-p spurningalisti til að meta ástand hnéskeljarsinar og hvort viðkomandi hafði misst af 

leik sökum verkja í hnéskeljarsin. Aðrar mælingar voru líkamsmassamæling, uppstökksgeta á 

snertimottu og hnébeygjustyrkur í Yoyo-hnébeygjutæki. 

Í rannsókn Rabello o.fl. (2019) var upplýsingum safnað um aldur, leikstöðu, fyrrum og núverandi 

meiðsli, hæð, þyngd og líkamsfitu. Yfir undirbúningstímabilið var tekið saman innra og ytra álag og 

stöðluð ómskoðun framkvæmd á tveggja vikna fresti. Ytra álag var mælt með æfinga- og keppnismagni 

(mínútum) og leikmenn fylltu út æfingadagbók sem lýsti því hvað æfingin/keppnin innihélt. Tíðni stökka 

var mæld með Zephyr BioHarness 3TM sem metur hröðun í þrjár áttir en einnig voru allar æfingar og 

keppnir teknar upp á myndband sem rannsakendur horfðu samviskusamlega á og töldu stökk 

þátttakenda. Sammæli milli Zephyr BioHarness og talningar var á bilinu 88,2% til 100%. Innra álag var 

mælt með sjálfsmatskvarða þar sem einstaklingar mátu sína eigin líkamlega áreynslu 30 mínútum eftir 

æfingu/keppni. Þetta var gert til að tryggja að skynjun einstaklings væri yfir allt áreynslutímabilið en ekki 

einungis síðasta hluta áreynslunnar. Vefur hnéskeljarsinarinnar var metinn með staðlaðri 

ómskoðunartækni fimm sinnum á sjö vikna tímabili. 
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Esmaeili o.fl. (2017) notuðust líka við álagsmælingar og staðlaða ómskoðunartækni. Innra 

æfingar/keppnisálag, einhæfni og þreyta var mæld með sjálfsmatskvarða eigin líkamlegrar áreynslu. 

Ytra æfingaálag var mælt með Global Positioning System (GPS) hröðunarmæli (Optimeye S5) sem gaf 

upplýsingar um hlaupavegalengd (km), spretthlaupavegalengd (>4,17m/s) og álag á leikmann. 

4.6 Árangur  

Ein rannsókn greindi frá jákvæðum áhrifum forvarnaraðferðar við Jumper‘s knee en það var 

jafnvægisþjálfun í knattspyrnuumhverfi (Kraemer og Knobloch, 2009). Önnur aðferðarform líkt og 

eccentrísk styrktarþjálfun framanlærisvöðva og teygjur og þjálfunarálag á undirbúningstímabili sýndu 

ekki fram á marktækan mun hvað varðar forvarnargildi við Jumper‘s knee. Yfirlit rannsókna í „scoping“ 

samantektarrannsókninni má sjá í Töflu 4. 

Kerfisbundin yfirlitsgrein Peters o.fl. (2016) mat rannsóknir eftir gæðamatstaðli McMaster háskóla og 

þær sem fjölluðu um Jumper‘s knee fengu skorið 71% (10/14 stigum) í báðum tilfellum. Ekki fannst 

stigagjöf fyrir eldri týpu gæðamatstaðalsins en sá nýrri metur stigaskor á bilinu 7 til 10 (50%-66%) með 

miðlungsgæði og skor ≥10 til 15 (>66%-100%) með góð gæði (Pressick, Gray, Cole og Burkett, 2016; 

Thomas, Gray, McGinty, 2011). Út frá þessum prósentugildum og yfirfærslu yfir á eldri 

gæðamatstuðulinn má áætla að Jumper‘s knee rannsóknirnar séu með góð gæði. Niðurstöður úr 

rannsókn Fredberg o.fl. (2008) hljómuðu á þann veg að frá janúar til júní æfðu þáttakendur í úrtaki í 

heildina 27.321 klukkustundir. Heildartími allra í úrtaki við æfingar var 23.095 klukkustundir á móti 4.226 

klukkustundir við keppni. Hver leikmaður æfði að meðaltali í 145 klukkustundir (123 klukkustundir við 

æfingar og 22 klukkustundir við keppni). Gagnasöfnun leiddi í ljós að hver leikmaður hlaut 2,1 meiðsli 

rannsóknartímabilinu sem samsvarar 14,4 meiðsli/1000 klukkustundir af knattspyrnu. Meginþorri 

almennra meiðsla var minniháttar sem olli minna en sjö daga fráveru frá æfingum og 30% þeirra voru 

endurtekin meiðsli. Niðurstöður leiddu í ljós að eccentrísk þjálfun og teygjur drógu ekki úr tíðni Jumper‘s 

knee. Hjá leikmönnum með venjulega hnéskeljarsin í upphafi tímabils var vefjafræðileg lega sinarinnar 

betri við ómskoðun í lok tímabilsins (áhættumunur = 12%; 95% öryggisbil, 2%-22%; P = 0,02). Aukning 

á meiðslatíðni var nálægt marktækum breytingum í lok keppnistímabils hjá leikmönnum sem höfðu 

vefjafræðilegar breytingar í hnéskeljarsin við upphaf undirbúningstímabils (hlutfallsleg áhætta = 2,2; 

95% öryggismörk, 0,9-5,7; P = 0,09). Niðurstöður úr rannsókn Kraemer og Knobloch (2009) voru á þann 

veg að fyrir hvern helming knattspyrnutímabils var heildarmínútufjöldi jafnvægisæfinga á bilinu 450 til 

1.080 mínútur á meðan knattspyrnuiðkun var á bilinu 1.434 til 2.421 klukkustundir. Á þriggja ára tímabili 

ferilrannsóknar dró úr nýgengi Jumper‘s knee úr 3,0 tilfelli/1.000 klukkustundir niður í 1,0 tilfelli/1.000 

klukkustundir (P = 0,022). Því fleiri mínútum sem eytt var í jafnvægisþjálfun því lægri var meiðslatíðni 

Jumper‘s knee (fylgnistuðull = -0,398, P = 0,02). Tími frá æfingum/keppni vegna einkenna Jumper‘s 

knee minnkaði verulega á forvarnartímabilinu (P = 0,046).  

Niðurstöður úr rannsókn Gual o.fl. (2016) sýndi ekki fram á forvarnaráhrif af vikulegri eccentrískri 

yfirhleðslu í hnébeygjuþjálfun þar sem hvorugur hópurinn fékk einkenni Jumper‘s knee á 24 vikna 

forvarnartímabili. Niðurstöður VISA-p spurningalistans var á bilinu 90 til 93 stig þar sem engar 

marktækar breytingar voru á forvarnartímabilinu og enginn munur var á milli hópanna á neinum 

tímapunkti. Uppstökk var marktækt betra (p ≤ 0,05) hjá forvarnarhóp þegar litið var á fernings (e. 
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quadratic) P gildi. Bæði meðalgildi concentrísks og eccentrísks hnébeygjufasa voru marktækt hærri hjá 

forvarnararhóp (p ≤ 0,01) miðað við samanburðarhóp. Þannig áætla höfundar greinarinnar að með því 

að bæta við vikulegri yfirhleðslu með eccentrískri hnébeygjuþjálfun á keppnistímabili í körfubolta og blaki 

auki það vöðvakraft í neðri útlimum án þess að valda einkennum frá hnéskeljarsin. 

Í rannsókn Rabello o.fl. (2019) eyddu leikmenn að meðaltali 615 mínútum á viku í þjálfun og keppni. 

Meðaltal á mati eigin líkamlegrar áreynslu með sjálfsmatskvarða var 13,9 stig og var meðalstökktíðni 

269 stökk á viku. Mat á álagi sýndi marktækar breytingar yfir vikurnar sjö þar sem magn og vikulegar 

álagsstærðir voru marktækt hærri í viku þrjú samanborið við viku sjö og hærra í viku fjögur samanborið 

við viku tvö og viku sjö. Engar marktækar breytingar voru sjáanlegar í vefjafræði hnéskeljarsinar. Á 

víkjandi fótlegg voru ekki marktækar breytingar í álagsbreytum eða endurómunartýpum. Á ríkjandi hlið 

var fylgni milli hærra gildis á uppsöfnuðu vikulegu magni og vikulegu álagi og færri endurómunargerðum 

af týpu 1. Einnig var fylgni milli hærra miðgildis sjálfsmetinnar áreynslu og fjölgunar á endurómunargerð 

af týpu 2. Niðurstöðurnar sýna að bæði ytra og innra álag hafi áhrif á vefjabreytingar í hnéskeljarsin hjá 

afreksíþróttamönnum í blaki. Með því að meta álag og vefjafræðilegar breytingar hnéskeljarsinar er 

mögulega hægt að hafa áhrif á forvarnir við Jumper‘s knee.  

Í rannsókn Esmaeili o.fl. (2017) voru ekki marktækar vefjafræðilegar breytingar á ríkjandi né víkjandi 

hnéskeljarsin hjá áströlskum ruðningsköppum á undirbúningstímabili með lítið og ósamrýmt 

þjálfunarálag með ofhleðslu og endurheimt sinarinnar. Endurómunargerð af týpu 1 á víkjandi 

hnéskeljarsin hækkaði lítillega (95% til <99,5%) á þjálfunartímabilinu úr 76,5% í 79,5%. 

Endurómunargerð af týpu 2 á víkjandi hnéskeljarsin lækkaði á þjálfunartímabilinu úr 21% niður í 17,7% 

sem samsvarar miðlungs lækkun (95% til <99,5%). Ekki var marktækur munur á vefjafræðilegum 

breytingum milli ríkjandi og víkjandi hliðar hnéskeljarsinanna (-0,1; ±0,35). Engar álagsbreytur höfðu 

marktækan mun á vefjafræðilegar breytingar á hnéskeljarsin.
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Tafla 4. Yfirlit innifalinna rannsókna (N = 4) í „scoping“ samantektarrannsókninni 

Nr. Höfundar Rannsóknarsnið Úrtak Tilgangur 
rannsóknar 

Forvarnaraðferð Mælitæki Niðurstöður 

1 Peters, Zwerver, 

Diercks, Elferink-

Gemser og van den 

Akker-Scheek, 2016. 

Kerfisbundin 

yfirlitsgrein. 

Í heildina 6691 

þátttakendur.  

Þær rannsóknir sem 

tóku á Jumper’s knee: 

233 

knattspyrnuleikmenn 

(209 kk. á móti 24 

kvk.). 

Meta forvarnaraðferðir 

við sinameinum í ökkla, 

hné, mjöðm, nára, öxl 

og olnboga. 

Styrktarþjálfun og 

teygjur; Jafnvægis-

þjálfun. 

Gæðamatstæki þróað 

af rannsóknarhóp 

iðjuþjálfara í McMaster 

háskóla. 

Knattspyrnumiðuð jafnvægisþjálfun getur 

minnkað líkur á Jumper‘s knee; Eccentrísk 

þjálfun og teygjur sýna ekki fram á 

marktækan mun hvað varðar forvarnargildi 

við Jumper‘s knee. Leikmenn með 

venjulega hnéskeljarsin við ómskoðun í 

upphafi tímabils hafa betri vefjafræðilega 

legu í sininni í lok tímabilsins.  

2 Gual, Fort-

Vanmeerhaeghe, 

Romero-Rodríguez og 

Tesch, 2016. 

Slembiröðuð 

samanburðarrannsókn.  

 

Átta blak- og 

körfuboltalið í nágrenni 

Barcelona með 53 

þátttakendur (27 kk. á 

móti 26 kvk.). 

Meta áhættu yfirhleðslu 

í eccentrískri hnébeygju 

á leiktíð hjá úrtaki í meiri 

áhættu á Jumper’s 

knee. 

Vikuleg eccentrísk 

yfirhleðslu 

styrktarþjálfun. 

VISA-p spurningalisti, 

líkamsmassamæling, 

uppstökksmotta og 

hnébeygjustyrkur 

framkvæmdur í Yoyo-

hnébeygjutæki. 

Forvarnaraðferð eykur kraftmyndun í neðri 

útlimum án þess að valda einkennum 

Jumper’s knee hjá einstaklingum á leiktíð í 

körfubolta og blaki.  

3 Rabello, Zwerver, 

Stewart, van den 

Akker‐Scheek og 

Brink, 2019. 

Framskyggn 

ferilrannsókn. 

 

 

 

Afreksíþróttamenn í 

blaki (18 kk.) í efstu 

tveimur deildum 

Hollands. 

Kanna tengsl milli ytra 

og innra álags og 

svörun hnéskeljarvefs 

sem metinn er með 

staðlaðri ómskoðun hjá 

karlkyns 

blakleikmönnum á 

undirbúningstímabili. 

Álag á hnéskeljarsin 

í formi hefðbundinna 

æfinga blakliðs á 

undirbúningstímabili. 

Stöðluð ómskoðun, 

eigið mat á áreynslu, 

stökktíðni, æfingaálag 

í mínútum. 

Engar marktækar breytingar eru í vefjafræði 

hnéskeljarsinar. Bæði innra og ytra álag 

hafa áhrif á vefjafræðilegar breytingar í 

hnéskeljarsin á ríkjandi fótlegg hjá 

afreksíþróttamanni í blaki. Fylgni er á milli 

hækkuðu gildi á uppsöfnuðu vikulegu magni 

og álagi og færri endurómunargerð af týpu 

1. Fleiri endurómunagerðir af týpu 2 eru við 

hærra miðgildi sjálfsmetinnar áreynslu. 

4 Esmaeili, Stewart, 

Hopkins, Elias og 

Aughey, 2017. 

Framskyggn 

ferilrannsókn. 

Afreksíþróttamenn (26 

kk) í áströlskum 

ruðning. 

 

Kanna áhrif innra og 

ytra þjálfunarálags og 

yfirráðandi fótleggs 

varðandi vefjabreytingar 

í hásin og hnéskeljarsin.  

Álag á hnéskeljarsin 

í formi hefðbundinna 

æfinga ástralsks 

ruðningsliðs á 

undirbúningstímabili. 

Stöðluð ómskoðun, 

eigið mat á áreynslu, 

GPS hröðunarmælir. 

Ósamrýmt þjálfunarálag ásamt endurheimt 

á undirbúningstímabili leiðir ekki til 

marktækra vefjafræðilegra breytinga í 

hnéskeljarsinum hjá afreksíþróttamönnum í 

áströlskum ruðningi. 
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5 Umræður 

Markmið „scoping“ samantektarinnar var að lýsa niðurstöðum rannsókna um almennar forvarnaraðferðir 

við Jumper‘s knee. Við rannsóknarleit í sex gagnagrunnum fundust fjórar greinar sem uppfylltu 

inntökuskilyrði og út frá þeim voru forvarnir við Jumper‘s knee metnar. Rannsóknirnar voru birtar á 

tímabilinu mars 2016 til apríl 2019. Af þeim var ein kerfisbundin yfirlitsgrein, ein slembiröðuð 

samanburðarrannsókn og tvær framskyggnar ferilrannsóknir. Kerfisbundna yfirlitsgreinin innihélt tvær 

framskyggnar ferilrannsóknir um forvarnarnaðferðir við Jumper‘s knee sem voru birtar í mars 2008 og 

júlí 2009. Þær rannsóknir voru því óbeint í úrtaki „scoping“ samantektarinnar þrátt fyrir að vera útgefnar 

fyrir 1. janúar 2010 sem var eitt af inntökuskilyrðunum. Niðurstöður innifalinna rannsókna leiddu í ljós 

takmörkuð sannindi um að langtímaíhlutun líkt og jafnvægisþjálfun hafi jákvæð áhrif á forvarnir á 

Jumper‘s knee (Kraemer og Knobloch, 2009; Peters o.fl., 2016). Aðrar niðurstöður samantektarinnar 

um forvarnir við Jumper‘s knee voru ekki marktækar. 

Í rannsóknunum fjórum voru 330 íþróttamenn þar sem karlmenn (84,8%) og knattspyrnuiðkendur 

(70,6%) voru í miklum meirihluta. Úrtakið var því töluvert lítið ef litið er til algengi heilkennisins í umhverfi 

íþrótta (Lian o.fl., 2005; Zwerver o.fl., 2011). Athugavert er að knattspyrnuiðkendur eru í meirihluta úrtaks 

þar sem algengi Jumper‘s knee meðal atvinnufólks í knattspyrnu (um 13% hjá kk. og 5,5% hjá kvk.) er 

töluvert minna en hjá til að mynda atvinnufólki í blaki (44,6%) (Lian o.fl., 2005). Samt sem áður er 

knattspyrna vinsælasta íþrótt í öllum heiminum með áætlaða 265 milljón iðkendur árið 2006 (Federation 

Internationale de Football Association Comunication Division, 2007). Einnig er gríðarlegt peningaflæði í 

knattspyrnuheiminum og var áætluð heildarstærð evrópska knattspyrnumarkaðsins 28,4 milljarðar evra 

fyrir leiktímabilið 2017/2018 (Deloitte, 2019). Hægt er að áætla að fleiri rannsóknir sé að finna um 

forvarnaraðferðir knattspyrnu sökum mikilla vinsælda íþróttarinnar og því gífurlega magni peninga sem 

er í knattspyrnuheiminum.  

Samanburður á inniföldum rannsóknum var vandasamur sökum þess að skilgreiningar, greiningar, 

mælingar og forvarnaraðferðir voru mismunandi á milli rannsókna. Aðeins ein rannsóknanna skilgreindi 

Jumper‘s knee (Gual o.fl., 2016). Greining heilkennisins var framkvæmd á mismunandi máta milli 

rannsókna þar sem heilbrigðsstarfsfólk greindi einstakling, metið var skor VISA-p spurningalista eða 

vefjafræði var skoðuð með stöðluðu ómskoðunartæki. Ýmsar mælingar voru notaðar til að meta árangur 

en allar rannsóknirnar söfnuðu upplýsingum um meiðsli á forvarnartímabili. Næst algengasta mælitækið 

var ómskoðunartæki og var það notað í þremur rannsóknum (Esmaeili o.fl., 2017; Fredberg o.fl., 2008; 

Rabello o.fl., 2019). Tvær rannsóknanna notuðust svo ennfremur við stöðlun á ómskoðunartækninni og 

tóku ekkert tillit til verkja í hnéskeljarsininni (Esmaeili o.fl., 2017; Rabello o.fl., 2019). Í skilgreiningu 

Jumper‘s knee er ekki lögð áhersla á staðfestar vefjafræðilegar breytingar, en það er gert í 

skilgreiningum á hnéskeljarsinameini og vefjabreytingum í hnéskeljarsin án bólgu (Sunding o.fl., 2016; 

Visnes, 2014). Þegar vefjafræðilegar breytingar eru til staðar í sin þarf ekki að vera að einstaklingur 

upplifi verki (Comin o.fl., 2013). Það er því ráðlagt að meta verki við greiningu á Jumper‘s knee en 

hinsvegar skal ekki útiloka að vefjafræði sinarinnar hafi að gera með klínísk einkenni, þar sem 

hrörnunarbreytingar í hnéskeljarsin í úrtaki íþróttamanna hefur sýnt aukna áhættu á einkennum 

Jumper‘s knee (McAuliffe o.fl., 2016; Rudavsky og Cook, 2014).  



   

29 

Forvarnartímabil voru á bilinu sjö vikur til tvö og hálft ár þar sem stysta forvarnaraðferð var undir tíu 

mínútum þrisvar í viku og sú lengsta var í tuttugu mínútur einu sinni í viku. Flestar rannsóknir notuðust 

við forvarnaraðferð einu sinni í viku á rannsóknartímabili (Gual o.fl., 2016; Kraemer og Knobloch, 2009). 

Eccentrísk styrktarþjálfun var forvarnaraðferð tveggja innifalinn rannsókna og sýndi aukningu á 

vöðvakrafti í neðri útlimum en hafði ekki jákvæð áhrif á forvarnir við Jumper‘s knee á keppnistímabili 

(Fredberg o.fl., 2008; Gual o.fl., 2016). Eccentrísk styrktarþjálfun samhliða teygjum var nálægt 

marktektarmörkum á að auka áhættu Jumper‘s knee hjá einstaklingum með vefjafræðilegar breytingar 

í hnéskeljarsin yfir keppnistímabil (Fredberg o.fl., 2008). Það er athugavert þar sem eccentrísk 

styrktarþjálfun hefur verið það meðferðarform sem hefur verið hvað mest notað í endurhæfingarskyni 

einstaklinga með Jumper‘s knee (Rudavsky og Cook, 2014). Hin forvarnaraðferðin, teygjur, hefur verið 

talin viðurkennd leið til að sporna við íþróttameiðslum og þar á meðal sinameinum (Amako, Oda, 

Masuoka, Yokoi og Campisi, 2003; Peters o.fl., 2016). Hinsvegar styðja engar rannsóknir við þessa 

fullyrðingu (Peters o.fl., 2016). Til þess að marktækar lífaflfræðilegar breytingar verði á sin þarf að teygja 

í a.m.k. tíu mínútur (Kubo, Kanehisa, Kawakami og Fukunaga, 2001; Park o.fl., 2011). Það var hinsvegar 

ekki gert í innifalinni rannsókn þessarar samantektar (Fredberg o.fl., 2008; Peters o.fl., 2016). Auk þess 

þá getur endurtekin samanþjöppun sinarinnar valdið sinameini (Cook og Purdam, 2012; Peters o.fl., 

2016). Það er tilkomið vegna þess að sinin þjappast saman við bein og mesta álag teygjunnar er í beina-

sinamótum þar sem flest sinamein eiga sér stað (Cook og Purdam, 2012). Þess vegna getur verið að 

teygjur auki frekar líkur á sinameinum en að þær virki sem forvörn (Cook og Purdam, 2012; Peters o.fl., 

2016). Hjá einstaklingum með vefjafræðilegar breytingar getur mögulega verið of mikið álag á 

hnéskeljarsin við að stunda íþrótt á keppnistímabili ásamt því að sinna eccentrískri styrktarþjálfun og 

teygjum.  

Æskilegt er að markmiði forvarnaraðferðar sé lýst ítarlega, tegund forvarnaraðferðar, hver kemur 

forvörninni til skila og fylgist með framkvæmd hennar (O'Brien, Donaldson, Barbery og Finch, 2014). Þá 

þarf að skýra frá ákefð, hve oft og hversu lengi hver þjálfunarbreyta á sér stað svo hægt sé að álykta 

hvort aðferðin skili tilsettum árangri (Soffía Klemenzdóttir og Birna Ósk Aradóttir, 2017). Ef ekki er vel 

að þessu staðið er erfitt að bera saman niðurstöður þegar aðferðir og þjálfunarbreytur eru mismunandi 

eða ekki nægilega vel fram settar. Þetta var tilfellið í rannsókn Kraemer og Knobloch (2009) sem sýndi 

fylgni milli aukinnar jafnvægisþjálfunar í knattspyrnuumhverfi hjá kvenkyns atvinnuliði og lægri tíðni 

Jumper‘s knee. Í rannsókninni var tekið fram að tímalengd þjálfunarbreyta hefðu verið breytilegar milli 

vikna sökum tilhliðrunar og annarra kringumstæða. Það gefur til kynna að rannsókn á jafnvægisþjálfun 

sem forvörn við Jumper‘s knee þyrfti að framkvæma af hærra rannsóknarsniði þar sem þjálfunarbreytur 

eru staðlaðar og betur framsettar.  

Svar fékkst við rannsóknarspurningu „scoping“ samantektarinnar þar sem niðurstöðurnar svipa mikið 

til niðurstaða kerfisbundinnar yfirlitsgreinar Peters o.fl (2016). Þær inniföldu rannsóknir sem bættust við 

kerfisbundnu yfirlitsgreinina bættu engum marktækum upplýsingum um forvarnaraðferðir við Jumper‘s 

knee. Niðurstöður samantektarinnar eru að langtímaíhlutun jafnvægisþjálfunar í knattspyrnuumhverfi 

hjá atvinnukonum sýnir forvarnargildi fyrir Jumper‘s knee. Þessar niðurstöður nýtast sjúkraþjálfurum 

klínískt. Hvort það megi yfirfæra forvarnaraðferðina yfir á aðrar íþróttir með hærra algengi Jumper‘s 

knee, þýði karla eða íslenskra kvenna er ekki vitað. Því er þörf á frekari rannsóknum á þessum vettvangi.  
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5.1 Takmarkanir  

Leitað var að rannsóknargreinum sem voru birtar eftir 1. janúar 2010 en lítið magn er af hágæða 

rannsóknum sem hafa verið framkvæmdar á því tímabili og því uppfylltu einungis fjórar rannsóknir 

inntökuskilyrði samantektarinnar. Ef inntökuskilyrði hefðu verið víðari hefðu mögulega fleiri rannsóknir 

verið gjaldgengar líkt og tvær rannsóknir í yfirlitsgrein Peters o.fl. (2016) sem voru gefnar út árin 2008 

og 2009. Fáar rannsóknir í samantektinni leiddu af sér fámennt úrtak og fjölbreytileiki var af skornum 

skammti þar sem karlmenn og knattspyrnuiðkendur voru í miklum meirihluta. Lítið úrtak sem þetta getur 

haft áhrif á áreiðanleika og þar af leiðandi skekkt niðurstöður (María Heimisdóttir, 2003). Almennt er þörf 

á fleiri slembiröðuðum samanburðarrannsóknum sem taka á forvörnum við Jumper‘s knee. Slíkar 

rannsóknir er vel til þess fallnar að sníða hættulaust aðferðarform sem vonandi mun leiða af sér færri 

tilfelli Jumper‘s knee (Bhide o.fl., 2018). Rannsóknirnar voru allar erlendar og yfirfærsla á íslenskt þýði 

því ekki algild. Vel framkvæmd slembiröðuð samanburðarrannsókn á stórum íslenskum hópi í áhættu 

með að þróa með sér Jumper‘s knee væri tilvalin til að fá upplýsingar um forvarnarvinnu heilkennisins í 

íslenskum aðstæðum. 

Rannsóknirnar sem eru innifaldar voru heldur ekki lausar við takmarkanir og skekkjur. Skilgreiningar 

á heilkenninu voru til að mynda ekki til staðar í flestum rannsóknum og framskyggnar ferilrannsóknir 

rannsökuðu vefjafræði heilkennisins fremur en verkjaeinkennið Jumper‘s knee. Í rannsókn Esmaeili o.fl. 

(2017) voru töluleg gildi um vefjafræðilegar breytingar í hnéskeljarsinum fundin í grafi á mynd þar sem 

gildin komu hvergi fram í texta greinarinnar. Í rannsókninni voru marktækar breytingar reiknaðar út frá 

stærð og líkum á sannri breytingu. Rík áhersla var lögð á líkindi (prósentugildi) breytingarinnar og minna 

gert úr stærð hennar. Þannig villa niðurstöður rannsóknarinnar um fyrir lesendum með umræðu um að 

miklar líkur séu á miðlungs vefjafræðilegri breytingu. Breytingin er ekki marktæk sökum lítillar stærðar 

en óreyndur lesandi getur túlkað breytinguna sem marktæka þegar hann les um há prósentugildi. Að 

lokum voru töluleg gildi um vefjafræðilegar breytingar milli ríkjandi og víkjandi hnéskeljarsinar í texta og 

þau túlkuð. Ekki voru gefin upp formerki eða nánari upplýsingar um hvað gildin tákna. Áætla má að 

notast hafi verið við kvarða fyrir vefjafræðilegar breytingar eða mælingu á þykkt eða ummáli sinarinnar. 

Eina rannsóknin sem sýndi fram á forvarnargildi við Jumper‘s knee var rannsókn Kraemer og Knobloch 

(2009) en þar vantaði stöðlun á tíma aðferðarinnar við þjálfun. Ein allra stærsta takmörkun 

rannsóknarinnar er sú hvort framskyggnu ferilrannsóknirnar hafi í raun fjallað um forvarnaraðferð þar 

sem þær fylgdust báðar með álagi sem lagt er á hnéskeljarsin yfir undirbúningstímabil (Esmaeili o.fl., 

2017; Rabello o.fl., 2019). Þó getur höfundur fært rök fyrir því að þjálfun á undirbúningstímabili sé 

forvarnaraðferð þar sem möguleiki er á því að hún hafi áhrif á meiðslatíðni eða haldi niðri einkennum 

Jumper‘s knee. 

Það verður að teljast takmörkun að einn rannsakandi leitaði í öllum gagngagrunnum, las yfir og 

útilokaði rannsóknir, mat gæði þeirra og túlkaði niðurstöður þeirra. Ákjósanlegt hefði verið að fleiri hefðu 

komið að rannsóknarleit þar sem möguleiki er á að rannsakanda hafi yfirsést einhverjar upplýsingar í 

ferlinu. Ein af kerfisbundnum yfirlitsgreinum sem fannst við rannsóknarleit þurfti að greiða fullan aðgang 

fyrir og var því ekki lesin í fullri lengd. Hún var því útilokuð en möguleiki er fyrir hendi að hún hefði uppfyllt 

inntökuskilyrði samantektarinnar.  
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6 Ályktun 

Út frá niðurstöðum rannsókna sem metnar voru í „scoping“ samantektinni eru takmörkuð sannindi um 

að langtímaíhlutun líkt og jafnvægisþjálfun hafi jákvæð áhrif á forvarnir á Jumper‘s knee. Eccentrísk 

styrktarþjálfun af mikilli ákefð en litlu magni eykur vöðvakraft í neðri útlimum en sýnir ekki fram á 

forvarnargildi fyrir Jumper‘s knee. Eccentrísk styrktarþjálfun og teygjur minnka líkur á vefjafræðilegum 

breytingum hjá heilbrigðum einstaklingum en sýnir ekki fram á forvarnargildi fyrir Jumper‘s knee. Þjálfun 

á undirbúningstímabili hjá afreksíþróttamönnum í blaki og áströlskum ruðningi hefur engar marktækar 

breytingar í vefjafræði hnéskeljarsinar og þar af leiðandi ekkert forvarnargildi fyrir Jumper‘s knee.  

Út frá þessum niðurstöðum sést að svar fékkst við rannsóknarspurningunni um forvarnaraðferðir við 

Jumper‘s knee. Sökum fárra rannsókna, lítils úrtaks og fjölbreytileika þá er erfitt að yfirfæra 

niðurstöðurnar yfir á önnur þýði. Því er þörf á fleiri hágæða rannsóknum sem vinna skipulega að 

forvörnum við Jumper‘s knee. Til þess að fá nákvæmari upplýsingar um forvarnir Jumper‘s knee á Íslandi 

væri ákjósanlegt að framkvæma slembiraðaða samanburðarrannsókn hjá úrtaki einkennalausra 

Íslendinga í áhættu á að þróa með sér Jumper‘s knee.  

7 Fjármögnun 

Tvær rannsóknir fengu fjármögnun við framkvæmd (Esmaeili o.fl., 2017; Rabello o.fl., 2019). Önnur 

rannsóknin fékk fjármagn frá alþjóðlegum samtökum vísinda- og tækniþróunar en hin rannsóknin fékk 

fjármagn frá áströlsku ruðningsliði og háskóla. Rannsakandi hefur engra hagsmuna að gæta þar sem 

ekkert fjármagn liggur á bak við samantektina.  
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Fylgiskjal: PRISMA-ScR 

Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping 
Reviews (PRISMA-ScR) Checklist (Tricco o.fl., 2018) 

SECTION ITEM PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM 
REPORTED 

ON PAGE # 

TITLE 

Title 1 Identify the report as a scoping review. Front page 

ABSTRACT 

Structured 

summary 
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Provide a structured summary that includes (as 

applicable): background, objectives, eligibility 

criteria, sources of evidence, charting methods, 

results, and conclusions that relate to the review 

questions and objectives. 
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INTRODUCTION 

Rationale 3 

Describe the rationale for the review in the context 

of what is already known. Explain why the review 

questions/objectives lend themselves to a scoping 

review approach. 

1 

Objectives 4 

Provide an explicit statement of the questions and 

objectives being addressed with reference to their 

key elements (e.g., population or participants, 

concepts, and context) or other relevant key 

elements used to conceptualize the review 

questions and/or objectives. 
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METHODS 

Protocol and 

registration 
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Indicate whether a review protocol exists; state if 

and where it can be accessed (e.g., a Web 

address); and if available, provide registration 

information, including the registration number. 
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Eligibility criteria 6 

Specify characteristics of the sources of evidence 

used as eligibility criteria (e.g., years considered, 

language, and publication status), and provide a 

rationale. 
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Information 

sources* 
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Describe all information sources in the search (e.g., 

databases with dates of coverage and contact with 

authors to identify additional sources), as well as 

the date the most recent search was executed. 

16-17 

Search 8 

Present the full electronic search strategy for at 

least 1 database, including any limits used, such 

that it could be repeated. 
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sources of 
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State the process for selecting sources of evidence 
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scoping review. 
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Data charting 

process‡ 
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their use, and whether data charting was done 
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applicable 

Synthesis of 
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sources of 
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with reasons for exclusions at each stage, ideally 

using a flow diagram. 
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Characteristics of 

sources of 
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provide the citations. 
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Critical appraisal 
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Not 

applicable 

Results of 

individual sources 
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17 

For each included source of evidence, present the 
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Synthesis of 

results 
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Summarize and/or present the charting results as 
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SECTION ITEM PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM 
REPORTED 

ON PAGE # 

Discussion 

Summary of 

evidence 
19 

Summarize the main results (including an overview of 

concepts, themes, and types of evidence available), 

link to the review questions and objectives, and 

consider the relevance to key groups. 

28-29 

Limitations 20 Discuss the limitations of the scoping review process. 30 

Conclusions 21 

Provide a general interpretation of the results with 

respect to the review questions and objectives, as well 

as potential implications and/or next steps. 

31 

FUNDING 

Funding 22 

Describe sources of funding for the included sources of 

evidence, as well as sources of funding for the scoping 

review. Describe the role of the funders of the scoping 

review. 

31 

JBI = Joanna Briggs Institute; PRISMA-ScR = Preferred Reporting Items for Systematic reviews and 
Meta-Analyses extension for Scoping Reviews. 
* Where sources of evidence (see second footnote) are compiled from, such as bibliographic 
databases, social media platforms, and Web sites. 
† A more inclusive/heterogeneous term used to account for the different types of evidence or data 
sources (e.g., quantitative and/or qualitative research, expert opinion, and policy documents) that may 
be eligible in a scoping review as opposed to only studies. This is not to be confused with information 
sources (see first footnote). 
‡ The frameworks by Arksey and O’Malley (6) and Levac and colleagues (7) and the JBI guidance (4, 
5) refer to the process of data extraction in a scoping review as data charting. 
§ The process of systematically examining research evidence to assess its validity, results, and 
relevance before using it to inform a decision. This term is used for items 12 and 19 instead of "risk of 
bias" (which is more applicable to systematic reviews of interventions) to include and acknowledge the 
various sources of evidence that may be used in a scoping review (e.g., quantitative and/or qualitative 
research, expert opinion, and policy document). 


