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Ágrip 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BS-prófs í íþrótta- og heilsufræði við Menntavísindasvið 
Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um hnémeiðsli í íþróttum þar sem áhættuþættir, forvarnir 
og endurhæfing verða tekin til skoðunar. Hnémeiðsli geta haft úrslitaáhrif á frammistöðu og 
ferla íþróttafólks. Eðli og tegundir hnémeiðsla eru mismunandi og hafa mis alvarlegar 
afleiðingar. Skoðaðar verða algengustu tegundir hnémeiðsla og farið yfir eðli þeirra og 
afleiðingar. Farið verður yfir hvernig hægt er að lágmarka líkur á bráða og álagsmeiðslum í 
hné. Ásamt því verður fjallað um hverjir helstu áhættuþættir hnémeiðsla eru og hverjir gætu 
verið í áhættuhópi. Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: Hefur liðleiki góð eða slæm áhrif á 
meiðslaforvarnir íþróttafólks og hefur styrkur eitthvað að segja um tíðni hnémeiðsla? 
Niðurstöður leiddu í ljós að ýmist eru það innri og ytri þættir sem hafa áhrif á tíðni 
hnémeiðsla. Hægt er að hafa áhrif á báða þessa þætti til þess að lágmarka hættu á því að 
verða fyrir hnémeiðslum.  
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Ástæða þess að ég valdi þetta viðfangsefni til lokaverkefnis er sú að lengi hef ég og aðrir sem 
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Viktor Daði Sævaldsson 

 



7 

1 Inngangur  

Hnémeiðsli eru algeng í íþróttum og geta þau haft mikil áhrif á líkamlega afkastagetu og 
jafnvel gert út um ferla íþróttafólks (Brukner og Khan, 2012). Í þessari ritgerð verður farið yfir 
eðli, áhrif og orsakir hnémeiðsla hjá íþróttafólki. Skoðaðir verða líffræðilegir þættir 
hnéliðarins, hlutverk, og starf hans í hreyfingu. Hnéliðurinn sjálfur mun verða skoðaður og 
einnig verður farið út í hvaða áhrif nærliggjandi vöðvar hafa á hnéliðinn. Litið verður einnig á 
hlutverk og starf nærliggjandi vöðva. Tegundir hnémeiðsla eru mörg og eru þau mis alvarleg. 
Hætta á hnémeiðslum eru mis mikil eftir íþróttagreinum. Algengustu hnémeiðslin sem 
íþróttafólk verður fyrir verða skoðuð í þessari ritgerð. Skoðuð verða áhrif viðeigandi 
styrktarþjálfunar á forvarnir meiðsla, hverjir eru í áhættuhópi við að meiðast og hverjir eru 
áhættuþættirnir. Einnig verða skoðuð hvaða áhrif styrkur og liðleiki hafa á starf hnéliðarins. 
Mikið hefur verið rætt og ritað um ágæti liðleikaþjálfunar og þau áhrif sem liðleiki hefur á 
styrk. Liðleiki hefur sína kosti og galla en farið verður ofan í saumana á því hver áhrifin 
raunverulega eru. Áhrif styrks og líkamsbyggingar á tíðni hnémeiðsla verða einnig athuguð. 
Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar var: Hefur liðleiki góð eða slæm áhrif á 
meiðslaforvarnir íþróttafólks og hefur styrkur eitthvað að segja um tíðni hnémeiðsla? 
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2 Hnéliðurinn 

Hlutverk hnéliðarins er að tengja saman lærbein (femur) og sköflung (tibia). Hnéskelin 
(patella) og litla beinið sem liggur upp við 
sköflunginn (fibula) mynda öll saman hnéliðinn. 
Hnéliðurinn samanstendur einnig af liðböndum, 
sinum og brjóski. Hlutverk sinanna er að tengja 
vöðva í kring saman við bein og hlutverk 
liðbanda er að tengja saman bein og veita 
stöðugleika í liðnum. Í miðjum liðnum er brjósk 
sem kallast liðþófi eða liðmáni og virkar sem 
dempari á milli femur og tibia. Hægt er að skipta 
hnéliðnum í tvær mismunandi gerðir. Annars 
vegar er það tibiofemoral liðurinn og 
patellofemoral liðurinn. Tibiofemoral liðurinn er 
skilgreindur með liðböndunum, sem eru krossbönd og 
hliðlæg liðbönd, og liðþófunum. Þegar vísað er í 
hnéliðinn þá er almennt átt við tibiofemoral 
liðinn. Patellofemoral liðurinn samanstendur af 
trefjabandvef bæði medial (innanvert) og lateral 
(utanvert) á hnéliðnum, ásamt quadriceps 
(lærvöðvarnir) og patellar sinunum 
(hnéskeljarsinunum). Quadriceps sinin og 
patellar sinin festa hnéskelina við festu sína fyrir 
framan efsta hluta tibia. Hlutverk patellofemoral 
liðsins er að veita stöðugleika í hnénu (Brukner 
og Khan, 2012).   

Hnéliðurinn er hjaraliður sem veitir beygju (flexion), 
réttu (extension) og snúning (rotation). Hnéliðurinn þarf 
aftur á móti að veita stöðugleika og stjórn undir álagi. Uppbygging beinanna í hnéliðnum 
aðstoða við að veita stöðugleika, ásamt liðböndum, sinum og vöðvum. Beinin stjórna því 
hvernig hreyfing getur orðið í liðnum. Tibiofemoral liðurinn er stærsti liður líkamans. Femur 
hefur tvö leggjarhöfuð og mynda þessi höfuð rauf þar sem hnéskelin situr í fyrir ofan tibia. 
Innanverð (medial) og utanverð (lateral) leggjarhöfuðin eru ekki eins af stærð. Innanvert 
leggjarhöfðuðið er með stærri sveigju en það utanverða og nær aftar (distal). Utanvert 
höfuðið er stærra, nær framar (anterior) og þekkist á skarðinu fyrir festu popliteus vöðvans. 
Þetta mynstur gerir femur kleift að snúast á tibia í gegnum þrjá öxula (axes). Flestir hnéliðir 
hafa á milli 10-12 gráðu valgus (Goldblatt og Richmond, 2003). 

2.1 Brjósk 

Brjósk er sterkur vefur sem er að finna í mannslíkamanum og er gerður úr trefjum. Til eru 
þrjár mismunandi gerðir af brjóski. Það eru gulbrjósk (elastic cartilage), trefjabrjósk 
(fibrocartilage) og glærbrjósk (hyaline cartilage). Glærbrjósk er algengasta brjósk 
mannslíkamans. Það er mjúkt og er að finna í flestum liðum líkamans, í barkanum og í nefi. 
Almennt er vitnað í glærbrjósk sem liðbrjósk. Það er vegna þess að það hylur yfirborð beina 
og mætist til þar sem það myndar lið. Liðbrjósk hefur tvö megin hlutverk. Það er að tryggja 
góðan hreyfanleika og að dempa högg (Konstantakos, 2016).  

Mynd 1: Tibiofemoral liðurinn 

 

 

Mynd 2: Patellofemoral liðurinn 
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2.2 Quadriceps 

Quadriceps er stór vöðvahópur sem liggur á framanverðu 
lærbeininu. Hann samanstendur af fjórum lærvöðvum og 
kallast þeir rectus femoris, vastur lateralis, vastus 
intermedius og vastus medialis oblique. Vastus medialis 
oblique sá vöðvi sem hefur stærsta hlutverkið í því að 
rétta úr hnénu og er staðsettur innst á framanverðu 
lærinu. Quadriceps vöðvahópurinn á sér upptök í pelvis. 
Allir þessir vöðvar sameinast svo í quadriceps sininni sem er 
staðsett fyrir ofan hnéskel. Þannig vinna þessir vöðvar saman og 
rétta fótinn í gegnum hnéliðinn. Vastus lateralis, ysti vöðvi 
quadriceps vöðvahópsins tekur um 50% af vöðvamassa 
vöðvahópsins (Flandry og Hommel, 2011). 

 

2.3 Hamstrings 

Hamstrings vöðvahópurinn er staðsettur á aftanverðu lærinu og 
samanstendur af vöðvum sem kallast biceps femoris, 
semitendinosus og semimembranosus. Þeir eiga upptök í pelvis og 
eiga festur í aftanverðu og hliðlægu hné. Þessir vöðvar ná yfir tvö 
liðamót og hafa langar proximal og distal sinar sem veita aukin 
,,gorma” áhrif. Þessi stóri vöðvahópur starfar við það að rétta úr 
mjöðmum og kreppa hné. Mikið álag er á þessum vöðvahópi við 
ákafa hreyfingu sem inniheldur hlaup og spörk. Vöðvarnir hafa 
mikla afkastagetu en hætta á meiðslum er talsverð (Linklater, 
Hamilton, Carmichael, Orchard og Wood, 2010). 

 

2.4 Hlutverk hnéskeljar 

Hnéskelin eða patella er þríhyrningslaga bein sem er staðsett á 
milli femur og tibia. Hún tengir saman femur og tibia með 
quadriceps sin og patellar sin. Hlutverk hnéskeljarinnar er að 
bæta réttu í quadriceps með því að bæta hreyfigetu í gegnum 
patellar sinina. Hnéskelin ver einnig quadriceps sinina frá núningi 
og sliti með því að lágmarka snertingu sina við femur. Hún virkar 
eins og skjöldur fyrir innri byggingu hnéliðarins (Cox, Sinkler og 
Hubbard, 2020). 

 

 

Mynd 4: Hamstrings vöðvahópurinn 

 

Mynd 3: Quadriceps vöðvarnir 

 

Mynd 5: Hlutverk hnéskeljar 
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3 Bráð hnémeiðsli 

Bráð hnémeiðsli eru þau meiðsli sem geta haft alvarlegustu afleiðingarnar fyrir íþróttafólk. 
Alvarlegustu hnémeiðslin eru þegar fremra krossband skaddast eða slitnar alveg. Sjaldan er 
krossbandið það eina sem skaddast. Yfirleitt fylgja með meiðsli á hliðlægum liðböndum. 60-
80% krossbanda meiðsla gerast án snertingar. Algengustu orsakirnar eru stefnubreytingar 
þegar hné er í valgus með fót vísandi út og lendingar á öðrum fæti. Áhættuþættir 
hnémeiðsla og þá sérstaklega krossbandameiðsla eru skortur á styrk í liðamótum, of há 
líkamsþyngd, breidd á intercondylar notch og kyn. Kvenkyns íþróttamenn eru þrisvar sinnum 
líklegri til þess að verða fyrir krossbandameiðslum en 
karlkyns íþróttamenn. Ástæðurnar fyrir því eru 
líffræðilegar. Konur hafa yfirleitt breiðari pelvis og meira 
Q-angle en karlar og veikari liðamót. Einnig getur jafnvægi 
í vöðvastyrk í quadriceps og hamstring vöðva haft áhrif á 
stjórnun hnéliðarins. Stjórnun hnéliðarins þegar breytt er 
um stefnu og lent er mjög mikilvæg. Góð stjórn á liðnum í 
íþróttum er mikilvæg til þess að koma í veg fyrir valgus. 
Valgus er þegar hnéð fellur inn á við í hreyfingu (Brukner 
og Khan, 2012). 

Þeir sem verða fyrir krossbandameiðslum eru 
einnig líklegir til þess að þjást af langvarandi 
álagsmeiðslum. Sýnt hefur verið fram á að þeir sem eru 
með ofvirkni í vöðvum sem rétta hnéð og vanvirkni í 
vöðvum sem beygja hnéð, séu í meiri hættu á því að verða 
fyrir krossbandaslitum. Knattspyrnu- og handboltakonur 
voru rannsakaðar með vöðvarafriti (EMG). 55 voru rannsakaðir og enginn hafði áður slitið 
krossbönd fyrir rannsóknina. EMG mælingar voru gerðar á vastus medialis, vastus lateralis, 
rectus femoris og semitendinosus og biceps femoris. Tveimur leiktíðum síðar höfðu 5 slitið 
krossbönd. Allar íþróttakonurnar áttu það sameiginlegt að vera með ólíkt vöðvamynstur, 
samanborið við þær sem slitu ekki krossbönd. Allar voru þær með ofvirkan vastus lateralis og 
vanvirkan semitendinosus, samanborið við hina vöðvana. Samkvæmt þessum niðurstöðum, 
eru þeir sem eru með mikið ójafnvægi á milli semitendinosus og vastus lateralis í áhættuhóp 
við að slíta krossbönd (Zebis, Andersen, Bencke, Kjaer og Aagaard, 2009). 
 

 

Mynd 6: Áhættuþættir bráða hnémeiðsla 
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3.1 Fremri krossbandaslit 

Fremri krossbandaslit eiga sér oftast stað í íþróttum, þar sem stefnubreytingar og 
hraðaminnkun eiga sér stað. Dæmi um slíkar íþróttir eru fótbolti, 
körfubolti, handbolti, fimleikar, skíði o.s.frv. Fremri krossbandaslit 
lýsa sér þannig að fremra krossbandið, sem er liðbandið sem tengir 
saman femur og tibia, slitnar. Slík meiðsli eru alvarleg og tekur í það 
minnsta sex mánuði að snúa aftur til íþróttaiðkunar. Á hverju ári slíta 
81 af hverjum 100.000 í Evrópu fremra krossband á aldrinum 10-64 
ára. Yfir 200.000 aðgerðir á fremri krossböndum eru framkvæmdar á 
hverju ári í Bandaríkjunum. Kostnaðurinn við þær samtals eru yfir tvo 
milljarða Bandaríkjadala (Brukner og Khan, 2012). 

Rannsóknir sýna að taugavöðva þjálfun (neuromuscular 
training) minnkar hættu á fremri krossbandaslitum. Í heildina voru 
þátttakendur rannsóknarinnar 27.321 og þar af höfðu 347 lent í 
fremri krossbanda meiðslum. Hópurinn sem var rannsakaður var 
íþróttafólk á framhaldsskóla aldri. Með taugavöðva þjálfun fór 
hætta á fremri krossbanda meiðslum úr 1 á móti 54 í 1 á móti 111. 
Meðal æfinga magn var 18,17 klukkustundir (24,1 mínútur hver 
æfing, 2,51 sinnum á viku). Aukin stöðugleiki í lendingum og styrkur 
í neðri líkama hafði meiðsla fyrirbyggjandi áhrif. Æfingar til þess að byggja styrk í neðri líkama 
eru Nordic hamstring curl, framstig og kálfalyftur. Þessar styrktaræfingar, ásamt æfingum 
sem leggja áherslu á lendingar eftir stökk, skulu framkvæmdar samhliða þeirri íþróttagrein 
sem stunduð er (Petushek, Sugimoto, Stoolmiller, Smith og Myer, 2019).  

 

3.2 Aftari krossbandaslit 

Aftara krossbandið (posterior cruciate ligament) tengir 
einnig femur og tibia líkt og fremra krossbandið. Aftara 
krossbandið er stærra og þykkara en fremra 
krossbandið en getur einnig slitnað. Slit á aftari 
krossböndum eru ekki eins algeng og slit á fremri 
krossböndum. Ástæða þess er m.a. meiri styrkur aftara 
krossbands. Meiðslum á aftari krossböndum fylgja oft 
meiðsli á liðþófum og brjóski (Brukner og Khan, 2012).  

3.3 Liðþófa meiðsli 

Liðþófameiðsli eru ein af algengustu hnémeiðslum 
íþróttafólks. Liðþófarnir eru í lykilhlutverki í eðlilegri starfsemi hnéliðarins. Liðþófarnir eru 
brjóskið í hnéliðnum sem virkar sem högg demparar. Einnig er hlutverk liðþófanna að veita 

Mynd 7: Slitið fremra krossband 

 

 

Mynd 8: Aftara krossband 
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stöðugleika og bera þunga, ásamt því að veita liðnum smurningu (Cavanaugh, 2014).  
  Bráð liðþófameiðsli fela í sér rif á liðþófa. Það gerist 
þegar mikið álag er sett á hnéliðinn í kreppu, ásamt snúningi á 
femur, svo að liðþófinn þolir ekki álagið og rifnar. 
Meðhöndlun fer eftir alvarleika meiðslanna. Ef að meiðslin 
eru smávægileg þá felst meðhöndlunin í endurhæfingar 
þjálfun og krefst ekki skurðaðgerðar. Í alvarlegri tilvikum þar 
sem áverkarnir eru miklir, er skurðaðgerð oft nauðsynleg. 
Ávalt skal horfa til endurhæfingar með styrktarþjálfun, áður 
en gripið er til skurðaðgerðar (Brukner og Khan, 2012). 

Meðhöndlun á liðþófameiðslum hefur verið margskonar í 
gegnum tíðina. Það eru brottnám á liðþófa, viðgerð á liðþófa, 
liðþófaskipti og hagræðing á liðþófa. Fyrst var notast við 
fjarlægingu á liðþófa, en sú aðferð er úrelt. Tap á vef í liðþófa 
eykur líkur á hrörnun í hnélið. Viðgerðir á liðþófum eru nú 
algengasta meðhöndlunin á liðþófa meiðslum. Liðþófaskipti og 
hagræðing eru notaðar við miklum meiðslum (Gu og Wang, 
2010).  

 

Mynd 9: Tegundir liðþófameiðsla 
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4 Álagsmeiðsli 

Ólíkt bráða meiðslum þá gerast álagsmeiðsli ekki við högg eða ákveðna hreyfingu. Þau gerast 
þegar álag er of mikið yfir of langan tíma. Álagsmeiðsli 
eru oft þrálát og erfið við að eiga. Orsakirnar geta verið 
mismunandi. Dæmi um orsakir eru skyndileg aukning á 
æfingaálagi, galli í stoðkerfi, skekkja í hreyfikeðju eða 
jafnvel lélegur skóbúnaður. Oft eru orsakirnar ekki 
augljósar, eins og breyting á undirlagi við þjálfun, 
ójafnvægi í vöðvum eða mismunur í lengd á fótleggjum. 
Álagsmeiðsli eru oft flokkuð eftir innri og ytri þáttum. 
Innri þættir eru aldur, kyn, stoðkerfisvandi, 
vöðvaójafnvægi, skortur á liðleika og styrk o.s.frv. Ytri 
þættir eru þjálfun, undirlag, skóbúnaður og annar 
búnaður, umhverfi og þess háttar. Þegar álagsmeiðsli 
eru meðhöndluð þarf að komast að rót vandans og 
finna út hvað orsakar meiðslin. Álagsmeiðsli eru 
meðhöndluð með því að stjórna álagi, ásamt því að 
þjálfa þá þætti sem orsaka vandamálin. Þjálfunin mun 
innihalda styrkjandi æfingar ásamt liðkandi æfingum 
(Burkner og Khan, 2012). 

 

4.1 Patellar tendonitis ,,jumper‘s knee“ 

Patellar tendonitis lýsir sér sem álags áverki á hné þar 
sem of mikið álag á hnéskeljarsinina veldur meiðslum. 
Patellar tendonitis er einnig betur þekkt sem jumper‘s 
knee. Þessi tegund meiðsla er algeng í íþróttum þar sem er mikið stokkið og hlaupið, t.d. í 
körfubolta og blaki. Litlir áverkar myndast á sinina yfir langan tíma með endurteknum 
stökkum, hröðun, stöðvun og lendingum. Nýlegar rannsóknir sýna að tíðni þessara meiðsla 
sé jöfn meðal kynja. Ef ekki er brugðist strax 
við meiðslunum þá geta meiðslin orðið erfið 
að eiga við og geta íþróttamenn þurft að vera 
frá í þrjá til sex mánuði og jafnvel lengur. 
Bæði innri og ytri þættir eiga þátt í þróun 
jumpers knee. Innri þættir eins og ójafnvægi í 
vöðvastyrk, lélegt dorsiflexion í ökkla, skortur 
á liðleika og líkamsstaða auka stórlega hættu 
á Jumper‘s knee. Ytri þættir eins og skyndileg 
aukning í æfingaálagi, aukin ákefð og 
endurtekningar geta valdið jumper‘s knee. 
Viðmiðið er að auka ekki æfingaálag meira en 10% í hverri 
viku til þess að forðast þessi meiðsli (Rutland, O'Connell, 
Brismée, Sizer, Apte og O'Connell, 2010).  

 

Mynd 11: Jumper's knee 

 

Mynd 10: Innri og ytri þættir álagsmeiðsla 
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4.2 Chondromalacia patellae 

Chondromalacia patellae er tegund af hnémeiðslum sem er oft erfitt að eiga við. Meiðslin 
lýsa sér þannig að liðbrjóskið í hné mýkist og eyðist upp. Eyðing á brjóski við hnéskel getur 
orsakast af óeðlilegri byggingu í hnéliðnum, þ.e. tibiofemoral liðnum eða patellofemoral 
liðnum. Einnig geta síendurtekin högg og langvarandi álag 
orsakað eyðingu liðbrjósks í hné. Utanverður halli í hnéskel 
(lateral tilt) eyðir brjóski vegna þrýstings á brjóskið frá 
hnéskel. Einnig hefur sagittal halli á hnéskel slæm áhrif á 
brjósk og eykur líkur á chondromalacia patellae. Konur eru 
líklegri til þess að þróa með sér þessar bæklanir og eru þar 
með líklegri til þess að hafa chondromalacia patellae 
(Damgacı, Özer og  Duran, 2020). 

 

4.3 Osgood schlatter 

Osgood schlatter eru álagstengd meiðsli í hné sem eru algengust meðal unglinga. Þau lýsa 
sér sem bólga í tibial tubercule sem lítur út eins og kúla fyrir neðan hnéskeljarsinina. Hjá 
unglingum lagast osgood schlatter oft að sjálfum sér vegna þroska í beinum. Einkenni osgood 
schlatter eru ekki ósvipuð og hjá öðrum 
álagstengdum hnémeiðslum, en það eru verkir við 
að ganga upp og niður stiga, hoppa og jafnvel að 
hlaupa. Fullorðið fólk sem þjáist af osgood schlatter 
þarf viðeigandi endurhæfingu í formi 
styrktarþjálfunar. Ef hefðbundin endurhæfing skilar 
ekki árangri við meðhöndlun, þá þarf að grípa til 
skurðaðgerðar. Batahorfur af osgood schlatter eru 
almennt góðar (Circi, Ataly og Beyzadeoglu, 2017). 

 

4.4 Iliotibial band syndrome  

Iliotibial band syndrome eða IT band syndrome eru 
álagstengd meiðsli í utanverðu hné. IT bandið á upptök 
í greater trochanter og liggur á utanverðu lærinu og á 
festu í utanverðu hnénu í gerdy tubercle. Þessi tegund 
af meiðslum eru algeng hjá hlaupurum og 
hjólreiðafólki og eru tengd við síendurtekið einhæft 
álag. IT band syndrome eru algengustu álagsmeiðslin á 
utanverðu hné á meðal hlaupara. Einnig eru dæmi um 
þessi meiðsli í fleiri íþróttum, svo sem fótbolta, 
körfubolta, skíðum, hokkí og þríþraut. Orsakir IT band 
syndrome eru margþættar. Það er núningur Iliotibial 
bandsins við lateral femoral epicondyle, krónísk bólga í 
Iliotibial bursa eða þrýstingur á vef og fitupúða. Helsti 
áhættuþátturinn eru hlaup í brekku þar sem hné er í 
kreppu. Einnig eru líffræðilegir áhættuþættir eins og 
hné valgus, pronation í fótum og veikleiki í mjöðmum. 

Mynd 12: Staðsetning hnéskeljar 

 

 

Mynd 13: Osgood schlatter 

 

 

Mynd 14: IT band syndrome 
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Kvenfólk er einnig í sérstökum áhættuhópi. Meðhöndlun á IT band syndrome felst í því að 
styrkja og teygja á nærliggjandi vöðvum með áherslu á gluteus medius, tensor fascia latae og 
IT bandið sjálft (Strauss, Kim, Calcei og Park, 2011).  
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5 Áhættuþættir  

5.1 Liðleiki og verkir í hné 

Skortur á liðleika og verkir í framanverðu hné haldast oft í hendur. Samkvæmt rannsóknum á 
liðleika í hamstrings og quadriceps hjá atvinnumönnum á skautum þá hefur liðleiki góð áhrif 
á hnémeiðsli. 48 skautarar með verki í hnjám voru látnir framkvæma liðleikaæfingar og voru 
28 af þeim rannsakaðir aftur síðar. Þrír fjórðu af þeim skauturum sem höfðu sýnt bætingar í 
liðleika í quadriceps höfðu losnað við verki. Þrír höfðu tapað liðleika, en tveir af þeim þróuðu 
með sér verki í hnjám. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru þeir sem glímdu við 
verki í hnjám allir stirðari en þeir sem voru verkjalausir. Einnig sýndi rannsóknin fram á að 
fylgni er á milli liðleika í hamstrings og hnémeiðsla. Því liðugri sem einstaklingurinn er í 
quadriceps og hamstrings, því ólíklegri er hann til þess að glíma við hnémeiðsli (Smith og 
McQueen, 1991).  

 

5.2 Hreyfanleiki ökkla 

Liðleiki og hreyfanleiki í ökklum getur haft áhrif á heilsu í hnjám. Rannsóknir 
hafa sýnt að takmarkað dorsiflexion í ökkla getur leitt til og verið orsök 
hnémeiðsla. Fylgni er á milli takmarkaðs dorsiflexion og ýmsa hnémeiðsla, svo 
sem fremri krossbandaslita, patellofemoral verkja og iliotibial band 
verkja (Rabin, Portnoy og Kozol, 2016). 

Takmarkað dorsiflexion í ökkla hefur einnig áhrif á hreyfimynstur 
líkamans. Sýnt hefur verið fram á að það sé fylgni á milli takmarkaðs dorsiflexion og að hné 
falli inn á við í hreyfingu. Það er kallað dynamic knee valgus. Dynamic knee 
valgus getur haft skaðleg áhrif á neðri útlimi og getur valdið alvarlegum 
hnémeiðslum (Yuri, Leite, Pedro, Márcio, Oliveira og Almeida, 2018). 
  Rannsóknir benda einnig til þess að því meira dorsiflexion sem 
íþróttamaður hefur þegar hann lendir eftir stökk, því minni líkur eru á 
krossbanda meiðslum. Aukið dorsiflexion veitir betri beygju í hné við lendingu 
eftir stökk án þess að fara í valgus. Því minna dorsiflexion sem einstaklingur 
hefur, því minni höggdempun frá jörðinni verður við lendingu og verður aukið 
álag á hnéliðinn. Þessar niðurstöður benda til þess að þjálfun aukins 
dorsiflexion og krafts í plantar-flexion séu mikilvæg í forvörnum gegn 
krossbandaslitum (Fong, Blackburn, Norcross, McGrath og Padua, 2011). 

Mynd 15: Dorsiflexion í ökkla 

 

 

Mynd 16: Dynamic knee valgus 
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5.3 Vastus Medialis Oblique  

Vastus Medialis Oblique (VMO) er einn af vöðvunum 
í quadriceps. Hann er mikilvægur vöðvi í virkni 
hnéliðarins. VMO tekur þátt í extension hreyfingu í 
hnénu og hefur áhrif á virkni hnéskeljarinnar. Talið er 
að það sé fylgni á milli verkja í hnélið og styrkleika og 
stærð VMO. Nýleg rannsókn var gerð á einstaklingum 
sem glímdu við verki í hné og einstaklingum með 
heilbrigð hné. Í gegnum segulómskoðanir þá kom í 
ljós að þeir sem glímdu við verki í hnjám höfðu að 
jafnaði 17,2% minni vöðvamassa í VMO hjá neðri 
hluta femur og 21,1% minni vöðvamassa við efri 
mörk hnéskeljar, en þeir með heilbrigð hné (Sawy, 
Mikkawy, El-Sayed og Desouky, 2021). VMO á festu 
við hnéskelina og hefur áhrif á virkni hennar. VMO 
stýrir hreyfingu hnéskeljarinnar í liðnum og hefur 
áhrif á það hvort að hnéskelin hreyfist rétt eða ekki 
(Westfall og Worrell, 1992). Veikleiki og verkir í 
framanverðu hné helst yfirleitt í hendur við rýrnun í VMO. 
Rýrnun í VMO leiðir til ójafnvægis í styrk og virkni á milli VMO og Vastus Lateralis. Þetta 
ójafnvægi veldur rangri hreyfingu í hnéskel sem veldur meiðslum í hné (Werner, 2014).  

 

 

Mynd 17: Vastus medialis oblique 
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6 Tíðni hnémeiðsla eftir íþróttagreinum og undirlagi 

Yfir 10 ára tímabil voru tíðni og tegundir hnémeiðsla skoðuð. 17.397 einstaklingar voru teknir 
til skoðunar og voru skráð 19.530 íþróttameiðsli. 37% af heildarfjöldanum eða 6.434 
einstaklingar glímdu við meiðsli tengd hnéliðnum. 68,1% af þeim voru karlkyns og 31,6% 
kvenkyns. Krossbandameiðsli voru algengustu alvarlegu meiðslin eða 20,3%. Liðþófameiðsli 
komu næst og voru um 14% meiðslanna liðþófameiðsli. Þar á eftir komu meiðsli á hliðlægum 
liðböndum sem voru 10% og að lokum aftari krossbanda meiðsli sem voru undir 1%. 33,9% 
allra íþróttameiðsla eru smávægileg meiðsli sem höfðu ekki alvarleg áhrif. Fótbolti er sú 
íþrótt þar sem mesta hættan er á meiðslum. 35% af öllum íþróttameiðslum gerast í fótbolta. 
Næst mesta meiðslatíðnin er á skíðum eða 26% (Majewski, Susanne og Klaus, 2006). 
  Rannsóknir hafa verið gerðar á tíðni hnémeiðsla á grasi samanborið við gervigras og 
aðrar tegundir undirlags. Flestar rannsóknir benda til þess að aukin meiðslahætta og 
sérstaklega á krossbandameiðslum, sé á gervigrasi. Krossbandameiðsli eru algengari hjá 
amerískum fótboltamönnum þegar spilað er á gervi undirlagi, og þá sérstaklega gervigrasi. 
Flest þessara meiðsla gerðust án snertingar (Dragoo, Braun og Harris, 2013).  

Lengd skrefa getur einnig haft áhrif á hnéliðinn. Ef skref eru of löng verður meira álag á 
hnéliðinn. Þegar hlaupið er verður álag á hnéliðinn. Með því að stytta skreflengd um 5-10% 
og auka skrefatíðnina, þá minnkar álagið á hnéliðinn um 10-20% (Willy og Meira, 2016) 
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7 Skurðaðgerð eða þjálfun 

Þegar íþróttafólk meiðist alvarlega eða hefur glímt við meiðsli í langan tíma geta 
skurðaðgerðir verið nauðsynlegar til þess að ná fullum bata eftir meiðsli. Þetta er þó ekki 
algilt, vegna þess að viðeigandi endurhæfingar og þjálfun getur oft veitt sama ef ekki betri 
bata heldur en skurðaðgerð. Rannsókn var gerð á 82 einstaklingum með meiðsli á liðþófa á 
öðrum fæti. Af handahófi voru einstaklingarnir annaðhvort látnir framfylgja endurhæfingar 
áætlun á formi styrktarþjálfunar í þrjá mánuði eða fara í skurðaðgerð á liðþófa. Eftir þrjá 
mánuði var rannsakaður ísókínetískur styrkur í vöðvum einstaklinganna við hné og almennur 
vöðvastyrkur í neðri hluta líkamans. Einnig voru þeir látnir meta eigin líðan. Báðir hópar 
sýndu fram á bætingar í öllum þáttum. Niðurstöður sýndu að ísókínetískur styrkur í hnéréttu 
reyndist 16% hærri í þjálfunarhópnum. Viðeigandi endurhæfingar þjálfun sýndi fram á betri 
bata en hjá þeim sem fóru í skurðaðgerðina (Stensrud, 2015).  
  Önnur rannsókn var gerð til þess að kanna áhrif skurðaðgerða og þjálfunar á 
hnémeiðsli. Einn hópur gekkst undir skurðaðgerð en hinn hópurinn var einungis látinn halda 
að hann hafi farið í skurðaðgerð. Báðir hópar fylgdu sömu endurhæfingar áætlun og náðu 
sama bata eftir meiðslin. Niðurstöðurnar benda til þess að hægt sé að ná sama árangri og 
skurðaðgerð með vel skipulagðri styrktarþjálfun (Louw, 2017). 
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8 Endurhæfing og fyrirbyggjandi æfingar 

Þegar átt er við álagstengda verki í hnjám, er markmiðið að ná jafnvægi á hnéliðinn og 
lagfæra orsakir vandamálsins og endurheimta fyrri styrk. Jafnvægi hnéliðarins næst með því 
að breyta álagi á hnéliðinn tímabundið og stigbundið endurheimta fyrri virkni. Orsakir 
álagstengdra meiðsla eru talin vera of mikið álag á hnéliðinn þar sem virkni hans hefur orðið 
fyrir óæskilegum lífaflfræðilegum breytingum sem valda skekkjum í hreyfikeðjunni. 
Meðhöndlun hnémeiðsla felur í sér að auka þol vöðvavefs og liða gegn álagi. Það er gert með 
viðeigandi æfingum. Lífaflfræðilegar breytingar orsaka oft meiðsli. Þegar leiðréttar eru 
lífaflfræðilegar breytingar þarf að líta á ekki einungis hnéliðinn heldur á alla hreyfikeðjuna. 
Mjaðmir, fætur og ökklar vinna saman í réttri virkni 
hnéliðarins. Til þess að breytingar eigi sér stað, þarf 
að endurþjálfa hreyfingar og virkni vöðva (Willy og 
Meira, 2016).  
  Endurhæfing þeirra sem hafa orðið fyrir 
meiðslum skal hefjast eins fljótt og auðið er. 
Markmið endurhæfingar íþróttafólks beinist að 
endurkomu í þá íþrótt sem íþróttamaðurinn stundar. 
Markmið endurhæfingarinnar er einnig að líkamleg 
afkastageta íþróttamannsins verði jafn mikil og fyrir 
meiðslin. Þegar endurhæfingu er lokið, er æskilegt að 
íþróttamaðurinn haldi áfram að þjálfa viðeigandi 
vöðva og fyrirbyggi þannig endurtekin meiðsli. 
Þjálfunaráætlun til endurhæfingar leggur m.a. 
áherslu á virkni og stjórnun vöðva, kraft og þol, 
liðleika vöðva og liða, íþróttatengdar hreyfingar og 
leiðréttingu vöðvaójafnvægis og bæklunar (Brukner og Khan, 2012). 
  Helsta ástæða álagstengdra verkja í hnjám hjá íþróttafólki er talin vera bæklun í 
hreyfiferli hnéskeljar þegar hné er kreppt eða rétt. Rangur hreyfiferill veldur núningi og þar 
af leiðandi álagstengdum meiðslum. Flestir þeir sem þjást af verkjum í framanverðum hnjám, 
eiga það sameiginlegt að skorta styrk í lengjandi (eccentric) vöðvasamdrætti í quadriceps. 
Einnig er yfirleitt rýrnun og vanvirkni í vastus medialis oblique, samanborið við vastus 
medialis, sem veldur vöðvaójafnvægi. Fyrsta skref í endurhæfingu þeirra sem glíma við 
álagstengd hnémeiðsli er að laga vöðvaójafnvægið sem einstaklingurinn hefur þróað með 
sér. Þannig minnkar álagið á patellofemoral liðinn. Ásamt því að styrkja quadriceps vöðvana 
skal styrkja mjaðmavöðvana. Æskilegt er að stunda styrktarþjálfun til endurhæfingar í að 
minnsta kosti þrjá mánuði, áður en skurðaðgerð er tekin til greina (Werner, 2014). 
  Þegar endurhæfing á sér stað er áherslan yfirleitt lögð á styrkingu quadriceps og 
liðkunaræfingar. Styrkur í quadriceps er mikilvægur en styrkur og liðleiki í mjöðmum er ekki 
síður mikilvægur. Veikleiki í vöðvum og takmarkanir í virkni eru oft enn til staðar hjá 
gigtarsjúkum sem stunda þjálfun sem leggur áherslu á styrk í quadriceps og liðleika. 
Veikleikar í mjaðmavöðvum er yfirleitt til staðar hjá þessum hóp. Styrkjandi æfingar fyrir 
mjaðmavöðva minnka verki í hnjám hjá þessum hópi og auka líkamlega afkastagetu 
(Schache, McClelland og Webster, 2016). 

Mynd 18: Endurhæfingar píramídinn 
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8.1 Nordic hamstring curl 

Helsta ástæða þess að einstaklingar sem verða fyrir krossbandameiðslum hafa ekki náð fyrri 
styrk í hné eftir 8-12 mánaða endurhæfingu, er vegna þess að styrkur í hamstrings er ekki 
nægilegur. Þeir sem ná ekki nægilegu samræmi í styrk í hamstrings vöðvum og quadriceps 
vöðvum eru mun líklegri til þess að verða aftur fyrir krossbandameiðslum (Piussi, Broman, 
Musslinder, Beischer, Thomeé og Eric, 2020).  
  Hefðbundin leg curl æfing framkvæmd í lyftingartækjum leggur mesta áherslu á 
styttandi vöðvasamdrátt. Þrátt fyrir að hefðbundin leg curl hafi góð áhrif styttandi 
(concentric) styrk í aftanverðum lærvöðvum, þá hefur vöðvastyrkur í lengjandi 
vöðvasamdrætti hagnýtari áhrif í íþróttum heldur en styttandi styrkur. Þar af leiðandi ætti að 
vera lögð meiri áhersla á lengjandi æfingar eins og Nordic hamstring curl í alhliða 
styrktarþjálfun. Nordic hamstring curl hefur meiri getu til þess að auka lengjandi styrk en 
hefðbundnar styrktarþjálfunar æfingar, eins og venjulegar hamstring curl æfingar í 
líkamsræktartækjum (Wang og Lu, 2017). 
  Auk þess að Nordic hamstring curl hafi meiðsla fyrirbyggjandi áhrif, þá hafa 
rannsóknir sýnt fram á að Nordic hamstring curl hafi bein áhrif á aukna afkastagetu 
íþróttamanna. Rannsókn var gerð á afkastagetu 14 íþróttamanna og var þeim skipt í tvo 
hópa. Mældur var lengjandi hamstrings styrkur, stefnubreytingarhraði og 10m spretthraði 
við upphaf rannsóknarinnar. Úrtakshópurinn bætti við Nordic hamstring curl við sínar 
hefðbundnu æfingar og var afkastageta sömu íþróttamanna mæld aftur sex vikum seinna. 
Bætt afkastageta var í öllum þáttum sem mældir voru hjá þeim sem bættu Nordic hamstring 
curl við þjálfun sína. Spretthraði og stefnubreytingarhraði viðhélst á þriggja vikna 
hvíldartímabili, en aftur á móti tapaðist vöðvaspennan í aftanlærisvöðvum. Niðurstöður sýna 
fram á, að auk þess að vera meiðslafyrirbyggjandi æfing, þá eykur hún einnig afkastagetu 
íþróttamanna í spretthraða og stefnubreytingum (Siddle, Greig, Meaver, Harper og Page, 
2019). 

 

8.2 Hné fram fyrir tær 

Áður hefur því haldið fram að þegar framkvæmd er hnébeygja sem og aðrar styrktaræfingar 
sem reyna á neðri líkama, eigi hnén ávallt að vera fyrir aftan tærnar. Einnig hefur því verið 
haldið fram að djúp hnébeygja hafi slæm áhrif á hnéliðina og bak (Fry, Smith og Schilling, 
2003). Samkvæmt mælingum þá er mesta álagið á hnéliðunum í hnébeygju þegar hnén eru í 
90 gráðu stöðu. Sýnt hefur verið fram á að hnéliðirnir eru líklegri til þess að þróa með sér 
skemmdir í liðbrjóski, slitgigt og álagsmeiðsli þegar framkvæmdar eru einungis hálfar 
hnébeygjur og fjórðungs hnébeygjur til langs tíma litið. Svo lengi sem réttri tækni sé beitt 
með stigvaxandi álagi, þá veitir djúp hnébeygja með hámarks beygju í hnjám forvörn gegn 
hnémeiðslum og þá sérstaklega álagsmeiðslum. Heilbrigður hnéliður getur ferðast um fullan 
hreyfiferil. Þvert á það sem áður var talið, auka djúpar hnébeygjur ekki líkurnar á 
hnémeiðslum (Hartmann, 2013).  
  Þegar framkvæmdar eru hnébeygjur með stöng á baki minnkar það álag á hnén að 
láta þau ekki fara fram fyrir tærnar. Aftur á móti þá er líklegt að þunginn færist óæskilega á 
mjaðmir og mjóbak. Því er það viðeigandi að hnén fari fram fyrir tærnar í hnébeygju til þess 
að álagið á liðina sé rétt. Með stigvaxandi álagi, þá styrkjast hnén með því að fara fram yfir 
tærnar, í stað þess að forðast það (Fry, Smith og Schilling, 2003).  

 



22 

8.3 Hlaupið afturábak 

Nýlegar rannsóknir sýna fram á það að ganga og hlaup afturábak geti minnkað verki í hnjám. 
Hlaup og ganga afturábak gerist í mörgum íþróttagreinum, svo sem boltagreinum líkt og 
knattspyrnu, handbolta og körfubolta. Þessi tegund hlaupa hefur verið notuð sem æfingu í 
endurhæfingu íþróttafólks eftir aðgerðir eða til þess að endurhæfa meiðsli á neðri útlimum. 
Þegar hlaup afturábak og áfram eru borin saman, þá eru þau bæði framkvæmd með sömu 
taugaboðum. Hins vegar einkennast afturábak hlaup með minni höggum, hærri skrefa tíðni, 
stærri skrefum og meiri virkni í vöðvum með áherslu á ísómetrískan og styttandi 
vöðvasamdrátt. Niðurstöður sýna fram á að það að hlaup afturábak geta verið notuð til þess 
að minnka meiðsli og auka líkamlega afkastagetu. Þar má nefna aukinn kraft, hraðari 
stefnubreytingar og vörn gegn meiðslum (Uthoff, Oliver, Cronin, Harrison og Winwood, 
2018).  
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9 Lokaorð 

Eins og áður segir þá hefur því verið haldið fram að það sé slæmt fyrir hnén þegar hnén fara 
fram yfir tærnar í hnébeygju. Rannsóknir benda til þess að það sé alls ekki raunin. 
Niðurstöður rannsókna benda til þess að í stað þess að forðast það að þjálfa hnén fyrir aftan 
tærnar, ætti það að vera hluti af þjálfun allra (Fry, Smith, Schilling, 2003). Þegar hnén fara 
fram yfir tærnar eykst álagið á hnén sem veldur aðlögun. Hnén fara fram yfir tærnar oft í 
daglegu lífi. Þegar við göngum niður stiga, þegar við beygjum okkur, stöndum upp úr stól og 
þegar við stundum íþróttir. Með því að styrkja hnén í þessari stöðu þá öðlumst við meiri styrk 
í þessum aðstæðum. Einnig er sýnt fram á það að heilbrigt hné er það hné sem getur ferðast 
um fullan hreyfiferil. Ef að við leyfum hnjánum ekki að fara yfir tærnar í hnébeygjum þá 
náum við ekki að þjálfa hnén í fullum hreyfiferli (Hartmann, 2013). Með því að þjálfa hnén 
fram fyrir tánum með stigvaxandi álagi, þá styrkjum við hnén á öruggan hátt og minnkum 
stórlega líkurnar á álagstengdum meiðslum. Stigvaxandi álag er lykilorð í þessu samhengi, því 
að ef að álagið er of mikið á of skömmum tíma, getur það leitt til álagsmeiðsla. Það er því 
mikilvægt að styrkja hnén svo að þau ráði við það álag sem sett er á þau. Hnén verða undir 
miklu álagi þegar við stundum íþróttir og verða þau að vera í stakk búin að ráða við það álag 
sem því fylgir. Það er aldrei hægt að fyrirbyggja hnémeiðsli algjörlega, en nauðsynlegt er að 
gera allt sem í okkar valdi stendur að lágmarka þau. Með réttri þjálfun þurfa ákveðin 
álagstengd ekki að vera til. Margir þættir geta leitt til og orsakað hnémeiðsli. Það eru bæði 
innri og ytri þættir. Hægt er með styrktarþjálfun að styrkja þá vöðva sem hafa orðið fyrir 
rýrnun eða búa ekki yfir nægilegum styrkleika í samanburði við aðra vöðva. Mikilvægt er að 
halda jafnvægi í vöðvastyrk til þess að koma í veg fyrir vöðvaójafnvægi. Vöðvaójafnvægi og 
skortur á liðleika getur orsakað lífaflsfræðilega breytingu á hreyfikeðjunni sem getur leitt til 
álagsmeiðsla og aukið líkurnar á alvarlegum bráðameiðslum. Skortur á liðleika og 
hreyfanleika í vöðvum í kringum hnéð er mikill áhættuþáttur þegar kemur að hnémeiðslum. 
Þegar vöðvar búa yfir liðleika geta þeir ferðast í gegnum fullan hreyfiferil og gerir það þeim 
kleift að starfa eðlilega. Nægilegur styrkur, jafnvægi í vöðvum og liðleiki hafa því bæði 
jákvæð áhrif á forvarnir álagsmeiðsla og bráðahnémeiðsla. 
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