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Vöðvavirkni aftanlærisvöðva hjá íþróttakonum eftir  

fremra krossbandsslit 

Vöðvarafritsmæling rannsóknar- og samanburðarhóps við framkvæmd  

triple crossover hop for distance stökkprófs 

Arna Mekkín Ragnarsdóttir og Sigurvin Ingi Árnason 

Leiðbeinandi: Kristín Briem 

 

Ágrip 

Styrkur aftanlærisvöðva, eftir sinatöku fyrir endurgerð á fremra krossbandi, hefur verið 

töluvert rannsakaður. Aftur á móti hefur sértæk virkni vöðva lítið verið skoðuð. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að kanna vöðvavirkni aftanlærisvöðva við framkvæmd stökkprófs á 

öðrum fæti hjá íþróttakonum sem gengist hafa undir aftanlærisígræðslu (HG) eftir fremra 

krossbandsslit. Átján íþróttakonur með HG ígræðslu (rannsóknarhópur (RH)) og 18 aðrar, 

sem valdar voru út frá RH, og höfðu ekki slitið fremra krossband (samanburðarhópur 

(SH)) tóku þátt í rannsókninni. Þátttakendur gengust undir vöðvarafritsmælingar með 

yfirborðselektróðum við framkvæmd triple crossover hop for distance (TCT) stökkprófs. 

Tveir vöðvar voru mældir á hvorum fæti (hálfsinungsvöðvi og lærtvíhöfði) og var 

söfnunartíðni 1600 Hz. Merkið var síað og kvarðað með því merki sem fékkst við hámarks 

ísómetrískan samdrátt (MVIC) og fjölþátta dreifnigreining (ANOVA) var notuð til að reikna 

tölfræðilegan mun á breytum þátttakenda (skorinn/óskorinn fótleggur, vöðvar, stökkþættir 

1 og 2 og hópar). Þátttakendur svöruðu tveimur spurningalistum, KOOS og KOS-ADLS, 

auk þess sem mælingar á líkamsbyggingu (PW/FL) voru bornar saman. Helstu 

niðurstöður sýndu marktækan mun á einum undirþætti KOOS er sneri að einkennum. 

Hvorki var marktækur munur á öðrum þáttum KOOS né á útkomu KOS-ADLS. Munur var 

á meðaltalsvöðvavirkni í aftanlærivöðvum í stökkþáttum 1 og 2, óháð því í hvorum hóp 

þátttakandi var, og marktæk víxlhrif fundust á vöðvavirkni í aftanlærisvöðvum á milli 

stökkþátta 1 og 2 (p<0,05). Marktæk víxlhrif fyrir vöðva og fótlegg, milli hópa (p<0,05) 

fundust einnig. Niðurstöðurnar sýna að RH virkjar aftanlærisvöðvana öðruvísi heldur en 

SH í stökkþáttum 1 og 2 en virkjunin er einnig mismunandi á milli fótleggja í báðum 

hópum. Athugun á víxlhrifum fótleggja og stökkþátta, milli hópa sýnir að RH og SH virkja 

aftanlærisvöðva ólíkt milli fótleggja og á milli hópa. 

 



  

ii 

Muscle activity in hamstring muscle in women athletes after  

anterior cruciate ligament tear 

Electromyographical measurement on control and comparison group  

carrying out triple crossover hop for distance test 

Arna Mekkín Ragnarsdóttir og Sigurvin Ingi Árnason 

Instructor: Kristín Briem 

 

Abstract 

The post-operative strength of the hamstring muscles after taking part of semitendinosus 

muscle and using it to reconstruct the anterior cruciate ligament (ACL) has been studied 

considerably after surgery. However, the specific muscle function has not. The purpose of 

this study was to assess the muscular activity of the hamstring muscles during single leg 

hop test in women athletes who had undergone ACL reconstruction (ACLR) using 

hamstrings-graft (HG). 

 Eighteen female athletes with HG (1-6 years since ACLR) and 18 healthy controls, 

matched for height and weight, were recruited from the Icelandic women’s top two 

divisions in football and from the top division in handball and basketball. Participants 

completed two questionnaires on knee symptoms and function (KOOS and KOS-ADLS). 

Measurements of pelvic width (PW) and femoral length (FL) were taken, their ratio 

calculated (PW/FL) and compared between groups. All participants also underwent 

surface electromyographic recordings (sEMG) while carrying out a single leg hop test, the 

Triple crossover hop for distance (TCT). Activation of the semitendinosus (ST) and biceps 

femoris (BF) was monitored bilaterally with a sampling frequency of 1600 Hz. The signal 

was filtered and normalized to the signal obtained during maximum voluntary isometric 

contractions (MVIC) and peak activation identified for each phase of the jump. 

Independent t-tests and a mixed model ANOVA were used for statistical data analysis. 

Results showed a significant difference between groups in KOOS scores for symptoms 

(p<0,05), but no statistical differences were found in other subscales of the KOOS or 

KOS-ADLS. A difference was found in mean hamstrings muscle activity between jump 

phase 1 and 2 (main effect), regardless of limb or group. As well as a significant 

interaction for ST and BF activity between jump phases 1 and 2 (p<0,05). Three way 

interactions were found due to interlimb differences in ST and BF activity between groups 

(p<0,05), and due to interlimb differences in phase 1 vs. 2 between groups (p<0,05).  

Female athletes with a history of ACLR using a HG seem to have a relatively wider 

pelvis/shorter femur than uninjured controls, report greater knee symptoms, and 

demonstrate different muscle activation patterns of the hamstrings.  
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1  Inngangur  

Fremri krossbandsslit eru algeng og erfið meiðsli. Meiðsli á fremra krossbandi við 

íþróttaiðkun verða oftast í greinum sem fela í sér snúningshreyfingar og skyndilegar 

hraðabreytingar eins og í fótbolta, handbolta og körfubolta. Kvenkyns íþróttaiðkendur eru í 

meiri áhættu á að slíta fremra krossbandið en strákar sem stunda sömu íþrótt (Agel, 

Arendt og Bershadsky, 2005; Myklebust, Maehlum, Engebretsen, Strand og Solheim, 

1997; Myklebust, Mæhlum, Holm og Bahr, 1998; Prodromos, Han, Rogowski, Joyce og 

Shi, 2007). Myklebust o.fl. (1998) sýndu fram á að tíðni fremri krossbandsslita hjá 

handboltakonum í efstu deild í Noregi var 0,31 á hverja 1000 klst. samanborið við 0,06 hjá 

körlum. Konur eru einnig í meiri áhættu að slíta fremra krossbandið í körfubolta og fótbolta 

(Prodromos o.fl., 2007). Helstu áhættuþættir sem taldir eru stuðla að aukinni tíðni meðal 

kvenna umfram karla eru; umhverfis-, líffærafræðilegir-, hormóna- og taugavöðvaþættir 

(Griffin o.fl., 2006). 

Einangraður áverki á fremra krossbandi er ekki algengur (Frobell o.fl., 2012).  

Í flestum tilvikum verður einnig áverki á öðrum umbúnaði hnéliðar eins og t.d. liðþófa, 

miðlægu hliðarliðbandi eða liðbrjóski sköflungs og lærleggs (Øiestad o.fl., 2010). Aukin 

hætta er á þróun slitgigtar í hnélið í kjölfar slits fremra krossbands (Frobell o.fl., 2012).  

Tilgangurinn með krossbandsaðgerð er að ná upp fyrri stöðugleika, styrk og færni í 

hnéliðnum (Li o.fl., 2011). Algengast er að nota HG (e. hamstring graft) ígræðslu á 

Norðurlöndunum. Í Danmörku er HG ígræðsla notuð í 71% tilfella, 61% í Noregi og 86% í 

Svíþjóð (Granan, Forssblad, Lind og Engebretsen, 2009). Við HG aðgerð er tekinn hluti úr 

aftanlærissinum, annaðhvort úr hálfsinungsvöðva eingöngu eða þá að bæði eru teknar 

sinar úr hálfsinungsvöðva og rengluvöðva (Taylor o.fl., 2009). Margt bendir til þess að 

virkni aftanlærisvöðvanna sé skert eftir sinatöku fyrir HG ígræðslu. Niðurstöður Adachi o.fl. 

(2003) sýndu að því meira sem tekið væri úr aftanlærisvöðva til þess að búa til ígræðslu 

því meira tap yrði á virkri beygju í hnéliðnum. Rannsóknir hafa einnig sýnt að styrkur við 

mikla beygju í hné er skertur allt að 6 árum eftir aðgerð (Åhlén o.fl., 2012; Tashiro, 

Kurosawa, Kawakami, Hikita og Fukui, 2003; Tadokoro o.fl., 2004). Lautamies, Harilainen, 

Kettunen, Sandelin og Kujala (2008) báru saman færni skorna og óskorna fótleggjarins 

með stökkprófi tveimur árum eftir aðgerð. Þeir komust að því að skorni fóturinn var 

einungis í 68% tilfella með eðlilega hnéfærni samanborið við óskorna fótinn, mælt með 

stökkprófi og vöðvastyrk. Þær niðurstöður eru í samræmi við Øiestad o.fl. (2010) þar sem 

meirihluti einstaklinga höfðu náð góðri en ekki eðlilegri hnéfærni, þegar tekið var m.a. tillit 

til stigaskors á spurningalista, styrks, og stökkprófs, meira en 10 árum eftir aðgerð. 

Sértæk vöðvavirkni aftanlærisvöðva eftir sinatöku fyrir HG ígræðslu hefur lítið verið 

skoðuð. Tilgangur þessarar rannsóknar var því að kanna vöðvavirkni aftanlærisvöðva með 

http://ajs.sagepub.com/search?author1=Martina+%C3%85hl%C3%A9n&sortspec=date&submit=Submit
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vöðvarafritsmælingu (e. surface electromyography) hjá 38 íþróttakonum og bera þær sem 

slitið hafa krossband saman við þær sem ekki hafa slitið fremra krossband. Vöðvavirknin 

var mæld við framkvæmd triple crossover hop for distance stökkprófs. 
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2  Fræðilegur kafli 

2.1 Líffærafræði  

2.1.1 Hnéliður 

Hnéliðurinn, í samvinnu við mjaðma- og ökklalið, styður við þunga líkamans í standandi 

stöðu, auk þess sem hreyfing fer um liðina við daglegar athafnir (Snyder-Macker og 

Lewek, 2005). Hnéliðnum má skipta í tvö liðamót sem saman eru í einni bandvefshimnu; 

sköflungs- og lærleggsliður (l. art. genus) og hnéskeljar- og lærleggsliður (l. art. 

femuropatellaris). Miðlæg og hliðlæg ofankollsgnípa (e. medial og lateral epicondyles) á 

fjarlægum lærlegg eru aðskildar af millikollagróf (e. Intercondylar fossa) sem liggur á milli 

þeirra og falla að liðfleti sköflungsins (l. tibiae) (Snyder-Macker og Lewek, 2005).  

Sköflungs- og lærleggsliðurinn er stærsti liður líkamans. Algengt er að virk beygja í 

hné sé 135° og rétta sé um 0° en þó getur rétta orðið allt að 15° í yfirréttu, sérstaklega hjá 

konum. Án líkamsþunga er virkur innsnúningur á sköflungi miðað við lærlegg um 20-30° 

en virkur útsnúningur um 30-40° við 90° beygju í hnélið (Magee, 2008).   

2.1.2 Liðumbúnaður hnéliðar 

Liðþófar hnéliðar eru tveir; miðlægur og hliðlægur. Megintilgangur þeirra er að auka 

stöðugleika hnéliðarins með því að auka snertiflöt milli lærleggs og sköflungs, minnka 

núning og hjálpa til við að smyrja og næra liðinn. Bandvefshimnan sem umlykur sköflungs- 

og lærleggsliðinn annars vegar og hnéskeljar- og lærleggsliðinn hins vegar er stór og slök. 

Liðpokinn og liðbönd honum tengd eru 

mikilvæg til þess að verjast of miklu 

hreyfiútslagi í liðnum og viðhalda eðlilegri 

færni og öryggi liðarins. 

Miðlægt hliðarliðband (l. lig. collaterale 

mediale) hefur það hlutverk að verjast of 

mikilli fráfærslu og skiptist í ytri og innri 

hluta sem aðskildir eru með hálabelg (l. 

bursea). Ytri hluti liðbandsins hefur 

upptök frá miðlægri ofankollsgnípu og 

festist miðlægt á sköflung. Djúpi hluti 

liðbandsins er samfelldur liðpokanum og 

hefur upptök frá neðri hluta miðlægrar ofankollsgnípu og festist miðlægt á sköflungsliðflöt. 

Hliðlægt hliðarliðband (l. lig. collaterale laterale) hefur það hlutverk að verjast aðfærslu. 

Það hefur upptök sín á hliðlægri ofankollsgnípu og festist á höfði dálks (l. fibula) (Snyder-

Macker og Lewek, 2005). Aftara krossbandið (l. lig. cruciata genus posterior) er þykkara 

Mynd 1: Liðumbúnaður hnéliðar 
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og sterkara en fremra krossbandið (l. lig. cruciata genus anterior). Það festist á hliðlægum 

liðfleti á miðlægum sköflungi en liggur svo í kross og festist aftarlega á millikollagróf 

aftarlega á lærlegg (Williams og Newell, 2005). Aftara krossbandið hefur þann tilgang að 

verjast afturskriði sköflungs á lærlegg (Snyder-Macker og Lewek, 2005). 

2.1.3 Fremra krossband 

Fremra krossbandið er innan liðar (e. intra-articular) og er hulið sinni eigin hálahimnu 

(Duthon o.fl., 2006). Bandið hefur festu á framanverðum hluta sköflungs. Þaðan stefnir 

bandið aftur, hliðlægt og upp þar sem það festist aftarlega á miðlægu yfirborði hliðlægs 

lærleggshnjúka. Á þessari leið sinni snýr bandið upp á sig í miðlæga stefnu (Snyder-

Macker og Lewek, 2005). Meðallengd bandsins er 38 mm og meðalvídd 11 mm (Williams 

og Newell, 2005). 

Eins og fram kemur í grein Kuroda og Matsushita (2011) lýsti Palmer (1938) fyrstur 

manna því að fremra krossbandið samanstæði af tveimur mismunandi böndum; fremra-

miðlægt og aftara-hliðlægt (e. anteromedial bundle og posterolateral bundle) og bera þau 

nöfn sín af því hvar þau eiga uppruna á sköflungi. Helsta hlutverk fremra krossbandsins er 

að verjast framskriði sköflungsins en það fer hinsvegar eftir því hversu mikil beygja er í 

hnéliðnum hvort það er í höndum fremri-miðlægs hluta bandsins eða aftari-hliðlægs hluta 

bandsins (Frobell, Cooper, Morris og Arendt, 2012; Snyder-Macker og Lewek, 2005; 

Magee, 2008). Þegar hnéð er í fullri réttu er aftari-hliðlægi hlutinn strekktur en þegar 

beygjan eykst í hnénu þá slaknar á þeim hluta og strekkist á fremri-miðlæga hluta 

bandsins. Þetta veldur því að einhver hluti fremra krossbandsins er sífellt strekktur 

(Snyder-Macker og Lewek, 2005). Snúningur á sköflungi hefur engin markverð áhrif á 

lengingu fremra krossbandsins en innsnúningur lengir þó þræðina meira en útsnúningur. 

Þetta er greinilegast í 30° beygju í hnélið (Amis og Dawkins, 1991). Kraftar sem valda 

framskriði sköflungsins hafa mest áhrif í 30° beygju því þá eru bæði böndin tiltölulega slök. 

Við fulla réttu er nánast ekkert framskrið sköflungins á lærlegg mögulegt (Snyder-Macker 

og Lewek, 2005). Auk þess að hindra framskrið sköflungs hjálpar það til við að passa upp 

á að hnéliðurinn fari ekki í yfirréttu og að passa upp á varus og valgus hreyfingar um 

hnéliðinn (Snyder-Macker og Lewek, 2005).  

  



  

5 

2.1.4 Vöðvar umhverfis hnélið og verkun þeirra  

Þeim vöðvahópi sem réttir um hné má skipta í fjóra parta; lærbeinn (l. m. rectus femoris) 

sem hefur upptök sín á mjaðmarspaðanum og svo miðlægi 

víðfaðmi (l. m. vastus medialis), hliðlægi víðfaðmi (l. m. 

vastus lateralis) og miðvíðfaðmi (l. m. vastus intermedius), 

sem allir hafa upptök sín á lærlegg og sameinast lærbeini í 

sameiginlega sin sem nefnist hnéskeljarsin (l lig. patellae). 

(Williams og Newell, 2005; Snyder-Macker og Lewek, 2005). 

Aftanlærisvöðvar fara yfir mjaðma- og hnélið og framkvæma 

því réttu í mjöðm og beygju í hné. Þeir heita hálfsinungsvöðvi 

(l. m. semitendinosus) og hálfhimnuvöðvi  

(l. m. semimembranosus) eru á miðlægu aftanlærri og 

festast miðlægt á sköflung. Lærtvíhöfði (l. m. biceps femoris) 

liggur hliðlægt aftanvert á læri og hefur tvo hluta og festist hliðlægt á sköflung (Snyder-

Macker og Lewek, 2005). 

2.1.4.1 Áhrif vöðvavinnu á fremra krossband 

Vöðvarnir umhverfis hnéliðinn geta aukið eða dregið úr álagi á fremra krossband (Snyder-

Macker og Lewek, 2005). Þegar hnéliðurinn er nánast í fullri réttu getur samdráttur 

framanlærisvöðva framkallað framskriðskrafta á sköflung og aukið þannig álagið á fremra 

krossbandið (Snyder-Macker og Lewek, 2005; Fujiya, Kousa, Fleming, Churchill og 

Beynnon, 2011). Eftir því sem beygjan í hnénu verður meiri, minnka áhrif samdráttar 

vöðvans á fremra krossbandið. 

Pandy og Shelburne (1997) sýndu fram á að framskriðskrafturinn sem verkar á 

sköflung við samdrátt framanlærisvöðva minnkaði eftir því sem beygja um hnélið jókst, og 

þar með minnkaði álagið á fremra krossbandinu. Þeir sýndu einnig fram á að ekkert álag 

varð á fremra krossbandinu við og eftir 80° beygju í hné. Kálfatvíhöfði (l. m. 

gastrocnemius) getur einnig valdið framskriði á sköflungi. Það gerist vegna þess að 

nálægari sinafesting kálfatvíhöfðans vefur sig í kringum aftari hluta sköflungsins og ýtir 

honum því fram á við þegar virkur samdráttur verður eða þegar strekkt er á vöðvanum við 

teygju (Snyder-Macker og Lewek, 2005).  Aftanlærisvöðvarnir geta aftur á móti framkallað 

afturskriðskraft á sköflung og verka betur eftir því sem beygjan í hnénu eykst. 

Aftanlærisvöðvarnir geta því minnkað álagið sem fremra krossbandið verður fyrir við 

framskrið sköflungs (Snyder-Macker og Lewek, 2005). Sólarvöðvi (l. m.soleus) getur 

einnig unnið sem gerandvöðvi (e. agonist) fremra krossbands (Elias, Faust, Chu, Chao og 

Cosgarea, 2003).  

Mynd 2: Aftanlærisvöðvar 
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Pandy og Shelburne (1997) sýndu fram á að virkjun aftanlærisvöðva við meira en 

15° beygju í hné dregur úr framskriðskröftum sem framanlærisvöðvar valda á sköflung við 

samdrátt. Hanson, Padua, Blackburn, Prentice og Hirth (2008) sýndu fram á að 

knattspyrnukonur virkja hliðlæga víðfaðma meira en karlar við stefnubreytingu en 

konurnar virkjuðu einnig framanlærisvöðvann hlutfallslega meira en aftanlærisvöðvann 

samanborið við karla. Samkvæmt Ebben o.fl. (2010) virkja karlar lærtvíhöfðann meira en 

konur við lendingu eftir stökk. Þeir hafa einnig tilhneigingu til þess að virkja 

aftanlærisvöðvann hlutfallslega meira en framanlærisvöðvann miðað við konur, við 

framkvæmd gabbhreyfinga. Sú staðreynd gæti leytt að þeirri hugsun að karlar séu í minni 

hættu á að slíta fremra krossband þar sem þeir virkja aftanlærisvöðva meira og því ætti 

álag á fremra krossbandið að vera minna.  

2.2 Krossbandsslit  

Tíðni aðgerða vegna fremri krossbandsslita hefur verið skoðað í Skandinavíu. Í Svíþjóð 

var algengið 81 á hverja 100.000 íbúa á aldrinum 10-64 

ára (Frobell, Lohmander og Roos, 2007). Í Noregi var 

tíðnin 85 á hverja 100.000 á aldrinum 16-39 ára (Granan, 

Bahr, Steindal, Furnes og Engebretsen, 2008) og í 

Danmörku var það 91 á hverja 100.000 íbúa á aldrinum 

15-39 ára (Lind, Menhert og Pedersen, 2009). Þessar tölur 

gefa þó hugsanlega ekki alveg rétta mynd af tíðni slita því 

ekki gangast allir undir aðgerð sem slíta fremra krossband. 

Í Noregi eru gerðar um 1500 krossbandsaðgerðir árlega 

(Granan o.fl., 2008) og í Bandaríkjunum eru gerðar 

rúmlega 200.000 á ári (Frobell o.fl., 2012). Kostnaður við 

fremri krossbandsslit er gífurlegur og felst einna helst í 

skoðun fyrir aðgerð, sjúkrahúsdvöl, endurhæfingu eftir aðgerð og tekjutapi einstaklingsins 

vegna fjarveru frá vinnu (Gianotti, Marshall, Hume og Bunt, 2009; Frobell o.fl., 2012). 

2.2.1 Annar áverki og afleiðingar af fremra krossbandssliti 

Einangraður áverki á fremra krossbandinu er ekki algengur (Frobell o.fl., 2012).  

Í flestum tilvikum verður einnig áverki á öðrum umbúnaði hnéliðar eins og t.d. liðþófa, 

miðlægu hliðarliðbandi eða liðbrjóski sköflungs og lærleggs (Øiestad o.fl., 2010). Hætta er 

á aukningu slitgigtar í hnélið í kjölfar fremra krossbandsslits (Frobell o.fl., 2012). 

Lohmander, Östenberg, Englund og Roos (2004) skoðuðu knattspyrnukonur 12 árum eftir 

fremra krossbandsslit. Þau komust að því að 82% höfðu slitbreytingar í slasaða hnénu 

samanborið við 8% í óslasaða hnénu. Af þessum 82% sem höfðu slitbreytingar í skornum 

Mynd 3: Fremra krossbandsslit 
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hnélið voru 82% þeirra með klínísk einkenni. Þær sem höfðu slitið fengu einnig marktækt 

lægri einkunn úr KOOS miðað við samanburðarhóp. 

Aðrir áverkar samfara krossbandssliti virðist auka hættu á þróun slitgigtar, en 

Øiestad o.fl. (2010) fylgdu 181 einstaklingi eftir í 10-15 ár frá aðgerð. Þar kom í ljós að 

meðal þeirra sem hlutu aðra áverka (t.d. liðþófameiðsl) var tíðni slitbreytinga sem sáust á 

mynd marktækt hærri heldur en hjá þeim sem hlutu einangraðan skaða á fremra 

krossbandi. 

2.2.2 Kynjamunur 

Kvenfólk er í mun meiri hættu á að slíta fremra krossbandið en karlar sem stunda sömu 

íþrótt (Agel, Arendt og Bershadsky, 2005; Myklebust, Maehlum, Engebretsen, Strand og 

Solheim, 1997; Myklebust, Mæhlum, Holm og Bahr, 1998; Prodromos, Han, Rogowski, 

Joyce og Shi, 2007). Myklebust o.fl. (1998) sýndu fram á að tíðni fremri krossbandsslita 

hjá handboltakonum í efstu deild í Noregi var 0,31 á hverja 1000 klst. samanborið við 0,06 

hjá körlum. Önnur rannsókn Myklebust o.fl. (1997) sýndi að algengið í efstu deild kvenna 

var 1,62 á hverja 1000 klst. samanborið við 0,54 hjá körlum. Þessi munur á tíðni milli 

rannsókna gæti stafað af því að önnur þeirra fjallar um tíðni krossbandaslita bæði á 

æfingum og í keppni (Myklebust o.fl., 1998) á meðan hin fjallar einungis um tíðni slita í 

keppni (Myklebust o.fl., 1997). Svipaðar niðurstöður er að finna í körfubolta og fótbolta. 

Stelpur sem spila körfubolta eru í 3,5x meiri hættu á að verða fyrir meiðslum á fremra 

krossbandi en strákar og þær eru í 2,67x meiri áhættu spili þær fótbolta (Prodromos o.fl., 

2007). 

Helstu áhættuþættir sem taldir eru stuðla að aukinni tíðni meðal kvenna umfram 

karla eru; umhverfis-, líffræðilegir-, hormóna- og taugavöðvaþættir (Griffin o.fl., 2006). 

2.2.2.1 Umhverfisþættir 

Olsen, Myklebust, Engebretsen og Bahr (2004) skoðuðu myndbandsupptökur yfir þrjú 

tímabil í efstu þremur deildum kvenna í handbolta í Noregi. Alls urðu 20 

krossbandameiðsli á þessum þremur árum og 6 af þeim urðu þegar andstæðingur ýtti eða 

hélt þeim aðila sem hlaut áverkann. Að mati þjálfara 7 einstaklinga sem slitu krossband, 

voru leikmennirnir ekki í góðu jafnvægi þegar meiðslin áttu sér stað og í flestum tilfellum 

hafði orðið einhver utanaðkomandi truflun á undan sem  breytti samhæfingu eða hreyfingu 

leikmannsins. Rannsóknir benda einnig til þess að mismunandi tegundir undirlags á 

íþróttaleikvöngum hafi áhrif á tíðni krossbandsslita (Olsen, Myklebust, Engebretsen, 

Holme og Bahr, 2003; Ekstrand, Häggland og Fuller, 2011; Dragoo, Braun, Durham, Chen 

og Harris, 2012; Olsen o.fl., 2004). 
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2.2.2.2 Líffræðilegir þættir 

Margir hlutir sem varða líkamsbyggingu kvenna hafa verið nefndir til sögunnar sem 

hugsanlegar skýringar á aukinni tíðni fremri krossbandsslita. Þeir helstu eru aukið Q-horn, 

aukin valgusstaða í hnjám, ranghverfing (e. pronation) á 

fæti, BMI, stærð millikollagrófar á lærlegg, aukinn slakki í 

hnélið, aukinn liðleiki í aftanlærisvöðvum, lögun 

liðbandsins og vefjafræðilegir eiginleikar þess (Griffin 

o.fl., 2006; Uhorchak o.fl., 2003).  Pantano, White, 

Gilchrist og Leddy (2005) rannsökuðu hlutfall 

mjaðmavíddar og lengd lærleggs (PW/FL) og ályktuðu að 

það hlutfall spái betur fyrir um valgus kraftvægi við 

hreyfingar, sem svo leiði hugsanlega til krossbandsslita, 

en aukið eða minnkað Q-horn. Hugsanlegt er að það sé 

vegna þess að konur hafi minni millikollagróf en karlar, og 

þá sé fremra krossbandi hættara við að klemmast á 

miðlægri brún hliðlægs lærleggshnjúka þegar valgus álag 

verður (Silvers og Mandelbaum, 2011). Uhorchak o.fl. 

(2003) sýndu fram á að konur með minni millikollagróf en 

13 mm voru í fjórfalt meiri áhættu á að slíta fremra 

krossbandið en þær sem höfðu stærri millikollagróf. 

Þegar við minna millikollagróf bættist BMI sem var einu 

staðalfráviki fyrir ofan meðaltal var hættan orðin 26,3x 

meiri á sliti. Í sömu rannsókn voru þær sem greindust með almennt aukinn liðleika í liðum 

2,7x líklegri til að slíta fremra krossband. Almennur liðleiki var metinn út frá yfirréttu á litla 

fingri, olnboga og hné og hvort þumall gæti snert framhlið framhandleggs. 

Shambaugh, Klein og Herbert (1991) skoðuðu sambandið milli líkamsbyggingar 

neðri útlima og meiðsla í körfubolta og fundu að meðaltals Q-horn var marktækt meira hjá 

þeim sem hlutu hnémeiðsli heldur en hjá þeim sem ekki hlutu meiðsli (14° vs. 10°).  

2.2.2.3 Hormónaþættir 

Löngum hefur verið talið að estrógen geti aukið hættu á fremra krossbandssliti, en 

estrógen og relaxin viðtakar eru á fremra krossbandi kvenna (Frobell o.fl., 2012). Erfitt er 

þó að álykta um áhrif hormóna, því niðurstöður rannsókna eru misvísandi (Wojtys, 

Huston, Lindenfeld, Hewett og Greenfield, 1998; Myklebust o.fl., 2003; Wojtys, Huston, 

Boynton, Spindler og Lindenfeld, 2002). Vandamál margra rannsókna sem skoða áhrif 

estrógens eru að þær reikna alltaf með egglostímabili (e. ovulatory phase). Egglos er hins 

vegar einn atburður en ekki samfelldur fasi og ef tíðahringnum væri skipt í tímabil fyrir og 

Mynd 4: Mjaðmavídd og lengd 
lærleggs (PW/FL) 
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eftir egglos væri hugsanlegt að niðurstöður rannsókna myndu samræmast betur (Hewett, 

Myer og Ford, 2006). Ef estrógen er áhættuþáttur þá er það líklega ekki vegna áhrifa þess 

á styrk liðbandsins. Rannsóknir á dýrum hafa ekki leitt í ljós neinn mun á styrk liðbanda 

eftir því hvort liðbandið er útsett fyrir estrógeni eða ekki. Flestir rannsakendur trúa því nú 

að ef hormón hafi áhrif, þá sé það í gegnum taugavöðvakerfið (Frobell o.fl., 2012). Sarwar 

(1996) sýndi fram á að styrkur framanlærisvöðva mældist meiri á egglostímabili og að 

vöðvinn varð einnig auðþreytanlegri og seinni til þess að slaka á í kjölfar vöðvasamdráttar 

á sama tíma. Þessar breytingar sáust ekki hjá þeim sem tóku getnaðarvarnapillu. 

Hinsvegar sýndu Abt o.fl. (2007) fram á að engar breytingar verða í  virkni 

taugavöðvakerfisins í mismunandi fösum tíðahringsins. 

2.2.2.4 Taugavöðvastjórn 

Jafnvægi milli krafta og virkjunarmynsturs framan- og aftanlærisvöðva er mikilvægt til þess 

að hnéliðurinn sé starfrænt stöðugur. Stjórn hreyfinga um liðamót við stefnubreytingu og 

lendingu er mikilvæg fyrir stöðugleika hnés og til að draga úr hættu á að hnéð fari í stöðu 

sem gæti aukið hættu á sliti fremra krossbands (Frobell o.fl., 2012).  

Samkvæmt yfirlitsgrein Hunts Valley ráðstefnunnar er mikill munur á því hvernig konur 

og karlar bera sig að við lendingu og stefnubreytingar. Konur hafa minni beygju í hnjám og 

mjöðmum, aukinn valgus í hné, aukinn innsnúning í mjöðm, aukinn útsnúning á sköflungi, 

minni stífleika í hnéliðnum og mikla virkjun framanlærisvöðva miðað við aftanlærisvöðva 

(Griffin o.fl., 2006).  

Samdráttur framanlærisvöðva eykur álagið á fremra krossbandið þegar hnéð er nálægt 

fullri réttu (Frobell o.fl., 2012; Fujiya o.fl., 2011; Pandy og Shelburne, 1997).  Einnig hefur 

verið sýnt fram á að kröftugur samdráttur framanlærisvöðva getur valdið sliti eða rifi á 

fremra krossbandi við 20° beygju í hné (DeMorat, Weinhold, Blackburn, Chudik og 

Garrett, 2004). Aftanlærisvöðvinn er aftur á móti gerandvöðvi fremra krossbandsins og því 

getur veikleiki, aukin teygjanleiki eða seinkuð boð til aftanlærisvöðva að einhverju leyti 

aukið hættu á meiðslum fremra krossbandsins (Frobell o.fl., 2012).  

Samvirkni (e. cocontraction) framan- og aftanlærisvöðva veldur aukinni samþjöppun í 

liðnum sem hugsanlega aðstoðar við stöðugleika. Niðurstöður Palmieri-Smith, McLean, 

Ashton-Miller og Wojtys (2009) sýna að samvirkni milli framan- og aftanlærisvöðva er 

minni hjá konum en körlum, sem gæti valdið lakari stöðugleika í hnéliðnum. Konur virðast 

hafa minni beygju í hné við lendingu eftir stökk og við stefnubreytingar en það getur leitt til 

hlutfallslega meiri framskriðskrafts á sköflung á meðan afturskriðskrafturinn frá 

aftanlærisvöðvum minnkar (Chappell o.fl., 2005; Kernozek, Torry og Iwasaki, 2008; 

Malinzak, Colby, Kirkendall, Yu og Garrett, 2001). Huston og Wojtys (1996) sýndu fram á 

að konur bregðast við 30 punda framskriðskrafti, sem beitt er á efri hluti aftanverðs 
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sköflungs í sitjandi stöðu, með því að virkja framanlærisvöðva fyrst og eru lengur að 

framkalla hámarksvöðvavirkni í aftanlærisvöðva heldur en karlmenn í sömu íþróttagrein. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að þreyta hefur áhrif á hreyfimynstur neðri útlima og getur 

e.t.v. aukið hættu á áverka á fremra krossband. Chappel o.fl. (2005) sýndu fram á að við 

þreytu í vöðvum neðri útlima eykst framskriðskraftur sem verkar á sköflung og þreyttar 

konur lenda með minni beygju í hné heldur en óþreyttar. Aukið valgus kraftvægi (e. 

moment) í hné sást einnig hjá konum en ekki hjá körlum. Myer, Ford og Hewett (2005) 

rannsökuðu vöðvavirkni hliðlæga og miðlæga víðfaðma hjá konum og körlum. 

Vöðvavirknin var skoðuð þannig að þátttakendur stóðu í báða fætur, með örlítið meira en 

axlarbreidd á milli fóta, og beygðu svo annað hnéð í tæplega 30° og réttu svo úr því aftur. 

Þessi staða, með hnéð nálægt fullri réttu, útsnúning á sköflungi og með lóðlínu fyrir aftan 

hné, eykur hugsanlega áhættu á krossbandssliti. Í ljós kom að konur sýndu minna hlutfall 

virkjunar miðlæga víðfaðma miðað við hliðlæga víðfaðma við hreyfingu sem líkir eftir 

mekaník fremri krossbandsslita en karlar. Vöðvavirkjun framanlærisvöðva hjá konum 

minnkar hugsanlega stjórn neðri útlima í breiðskurðarplani (e. frontal plane) og það gæti 

aukið hættuna á því að lenda með hnéð í valgus stöðu og þannig hugsanlega aukið hættu 

á fremra krossbandssliti (Myer o.fl., 2005).  

2.2.3 Mekaník fremri krossbandsmeiðsla 

Meiðsli á fremra krossbandi við íþróttaiðkun verða oftast í greinum sem fela í sér 

snúningshreyfingar og skyndilegar hraðabreytingar eins og í fótbolta, handbolta og 

körfubolta. Meirihluti meiðslanna verður án þess að utanaðkomandi snerting eigi sér stað 

eins og við lendingu, snúning eða hraðabreytingu og oft eru þetta hreyfingar sem 

íþróttamaðurinn hefur gert margsinnis 

á sínum leikferli (Frobell o.fl., 2012; 

Agel o.fl., 2005; Krosshaug o.fl., 2007). 

Olsen o.fl. (2004) sýndu fram á 

að fremri krossbandsmeiðsli í 

handbolta verða aðallega við tvær 

aðstæður; við gabbhreyfingu sem felur 

í sér hraða stefnubreytingu eða við 

lendingu á öðrum fæti eftir uppstökk. 

Mekaník meiðslanna virtist vera sú 

sama, þ.e. valgusstaða í hné sem er 

nánast í fullri réttu og með inn- eða 

útsnúning á sköflung. Krosshaug o.fl. 

(2007) skoðuðu myndbandsupptökur 

Mynd 5: Valgus staða hnés við gabbhreyfingu 
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frá Bandaríkjunum þar sem fremri krossbandsmeiðsli höfðu átt sér stað. Þar sást að 9 af 

17 krossbandsmeiðslum kvenna urðu við það að leikmenn misstu hnéð inn á við, hreyfing 

sem virtist samanstanda af innsnúningi í mjöðm, valgusstöðu í hné og útsnúningi á 

sköflungi. 

Hewett o.fl. (2005) ályktuðu að aukið valgus kraftvægi um hnélið við lendingu eftir 

stökk gæti spáð fyrir um meiðsli á fremri krossbandi hjá íþróttakonum. Kröftugur 

samdráttur framanlærisvöðva með hné nálægt fullri réttu getur aukið álagið á fremra 

krossbandið. Þessi þáttur á sérstaklega við þegar leikmenn hægja skyndilega á sér og 

líkamsþungi er á hælunum. Leikmenn hafa lýst því að þeir slitu fremra krossbandið þegar 

þeir hafi hægt skyndilega á sér og fótleggurinn staðsettur fyrir framan efri líkamann, sem 

hallaði aftur. Í þessari stöðu þarf töluvert mikinn vöðvasamdrátt framanlærisvöðva til þess 

að hægja á sér. Einnig er mjöðmin í réttu sem veldur því að aftanlærisvöðvarnir eru í 

styttingu og styðja því lítið við hnéliðinn við þessa skyndilegu hraðabreytingu (Shimokochi 

og Shultz, 2008). 

Samkvæmt rannsókn Oh, Lipps, Ashton-Miller og Wojtys (2012) er fremra 

krossband undir 192% meira álagi þegar hnéð er í valgus eða varus stöðu og sköflungur í 

innsnúningi heldur en þegar sköflungur er í útsnúningi.  Áhættan virðist vera meiri þegar 

þessir kraftar eru í þungaberandi stöðu og við bætist kröftugur samdráttur 

framanlærisvöðva (Shimokochi og Shultz, 2008). 

Þó svo að afturskyggnar rannsóknir (e. retrospective cohort study) sýni að valgus í 

hné og útsnúningur á sköflungi sé algengasta mekaník meiðsla á fremra krossbandi 

(Krosshaug o.fl., 2007; Olsen o.fl., 2004) þá sýna rannsóknir að innsnúningur á sköflungi 

getur einnig haft skaðleg áhrif fyrir fremra krossbandið (Shimokochi og Shultz, 2008). 

2.3 Krossbandsaðgerð og endurhæfing eftir krossbandsslit 

2.3.1 Endurhæfing fyrir aðgerð 

Endurhæfing eftir fremra krossbandsslit á að hefjast strax eftir að meiðsli eiga sér stað og 

áður en einstaklingur fer í aðgerð. Í byrjun endurhæfingarferlisins felast markmið í því að 

minnka sársauka og bólgur, og viðhalda vöðvastyrk og hreyfiferli sem fyrir er (Frobell o.fl., 

2012). Ekki er þó samróma álit um hvernig standa skuli að endurhæfingu eftir slit til að ná 

markmiðum fyrir krossbandsaðgerð og fáar rannsóknar hafa skoðað áhrif endurhæfingar 

fyrir aðgerð (Eitzen, Moksnes, Snyder-Mackler og Risberg, 2010; Shaarani, Moyna, 

Moran og O‘Byrne, 2012).  

Í kerfisbundinni yfirlitsgrein Beynnon, Johnson, Abate, Fleming og Nichols (2005) 

kemur fram að ástand hnésins, þ.e. að hafa fullan hreyfiferil, lágmarksvökva og – 

sársauka, ásamt andlegum undirbúningi fyrir aðgerð og endurhæfingu, sé mikilvægari en 
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sá tími sem liðið hefur frá því einstaklingur slasaðist og þar til hann kemur í aðgerð. 

Styrkur framanlærisvöðva fyrir aðgerð hefur mikið að segja um færni í hné eftir aðgerð, en 

Logerstedt, Lynch, Axe og Snyder-Mackler (2012) sýndu fram á að aukinn styrkur 

framanlærisvöðva fyrir aðgerð spáði fyrir um betra skor á spurningalista, sem tekur fyrir 

færni, einkenni og íþróttaiðkun, sex mánuðum eftir aðgerð. 

Eitzen o.fl. (2010) sýndu fram á að við fimm vikna endurhæfingu skömmu eftir slit 

með stigvaxandi æfingarálagi, þar sem áhersla var lögð á kröftuga styrktarþjálfun, 

snerpuæfingar og æfingar fyrir taugavöðvastjórn, jókst færni í hné, mælt með KOS-ADLS, 

auk þess sem styrkur framan- og aftanlærisvöðva jókst ásamt stökkvegalengd í m.a. triple 

crossover hop for distance (TCT). Hópurinn ályktaði því að einstaklingar ættu að fara í 

kröftuga þjálfun fyrir aðgerð. 

2.3.2 Krossbandsaðgerðir 

Tilgangurinn með krossbandsaðgerð er að ná upp fyrri stöðugleika, styrk og færni í 

hnéliðnum (Li o.fl., 2011). Í aðgerðinni er slitna krossbandinu skipt út fyrir vef sem annað 

hvort er ígræddur úr einstaklingnum sjálfum (e. autograft) eða úr öðrum einstaklingi (e. 

allograft). Meira hefur verið stuðst við sjálfsígræðslu vegna lítilla líkinda á því að líkaminn 

hafni ígræðslunni (Madick, 2011). 

Algengast er að nota ígræðslur sem annars vegar kallast bone – patellar tendon – 

bone (BPTB) og hins vegar hamstring graft (HG). Í BPTB er tekinn hluti af hnéskeljarsin 

en við HG er tekinn hluti úr aftanlærissinum, annað hvort úr hálfsinungsvöðva eingöngu 

eða þá að teknir eru hlutar bæði úr hálfsinungsvöðva og rengluvöðva (l. m. gracilis) 

(Taylor o.fl., 2009). 

Í safngreiningu (e. meta analysis) Li o.fl. (2011) þar sem HG aðgerð var borin 

saman við BPTB aðgerð kom í ljós að þeir einstaklingar sem gengist höfðu undir BPTB 

aðgerðina kvörtuðu meira yfir sársauka við að krjúpa á hné heldur en þeir sem fóru í HG 

aðgerð. Einnig var töluvert meiri verkur framanvert í hnénu eftir BPTB aðgerð heldur en 

hjá þeim sem undirgengust HG aðgerðina. Heilt yfir fundu rannsakendur færri fylgikvilla í 

kjölfar HG aðgerðar. 

Algengast er að nota HG ígræðslu á Norðurlöndunum. Í Danmörku er HG ígræðsla 

notuð í 71% tilfella, 61% í Noregi og 86% í Svíþjóð (Granan, Forssblad, Lind og 

Engebretsen, 2009). 

Krossbandsaðgerðir eru í dag framkvæmdar með speglun og eru sinar fengnar úr 

sama fæti og slitið á sér stað. Rannsóknir hafa sýnt fram á endurnýjun sina í 

aftanlærisvöðva eftir HG krossbandsaðgerð. Í rannsókn Nikolaou, Efstathopoulos og 

Wredmack (2007) varð endurnýjun hjá 146 af 164 einstaklingum sem undirgengust 

aðgerð að þessu tagi. Önnur rannsókn af þessu tagi sýndi einnig endurnýjun á sin 
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hálfsinungsvöðva, en í flestum tilfellum rann hún saman við sin rengluvöðva og endaði í 

sameiginlegum festustað þeirra vöðva á sköflungsbeini (Eriksson, Larsson, Wredmark og 

Hamberg, 1999). 

2.3.3 Endurhæfing eftir aðgerð 

Endurhæfing eftir aðgerð þar sem tekin er sin úr aftanlærisvöðva ætti að vera svipuð og 

hjá einstaklingi sem slitið hefur aftanlærisvöðvann (Frobell o.fl., 2012). Aðalmarkmiðið er 

að ná fyrri færni í hné með aukinni taugavöðvastjórn. Þetta er hægt með því að auka 

styrk, samhæfingu og stöðu- og hreyfiskyn (Tagesson, Öberg, Good og Kvist, 2008). 

Nauðsynlegt er að sníða endurhæfinguna að hverjum og einum. Taka verður tillit til 

meðfylgjandi áverka eins og skemmda á liðbrjóski, hversu mikill stífleiki (e. stiffness) er í 

hnénu en einnig hvert lokatakmarkið er, þ.e. daglegar athafnir eða að komast aftur í 

keppnisíþrótt (Frobell o.fl., 2012). Beynnon o.fl. (2005) ályktuðu að því fyrr sem hreyfing 

hefst eftir aðgerð því minni verður sársauki einstaklingsins, en auk þess hefur hreyfingin 

minni neikvæð áhrif á liðbrjósk í hnénu og kemur í veg fyrir styttingu liðpokans sem 

hugsanlega veldur skertum liðferli. 

Því hefur verið haldið fram að forðast ætti styrktaræfingar í opinni keðju (e. open 

kinetic chain) eftir aðgerð á fremra krossbandi þar sem þær eru taldar setja aukið álag á 

ígræðsluna með því að auka skerkrafta fram á við um hnéliðinn meira en styrktaræfingar í 

lokaðri keðju (e. closed kinetic chain) (Frobell o.fl., 2012; Perry, Morrissey og King, 2005; 

Glass, Waddell og Hoogenboom, 2010). 

Tagesson o.fl. (2008) skoðuðu hvort endurhæfingarplan sem innihéldi styrkjandi 

æfingar fyrir framanlærisvöðva í opinni keðju teygði á ígræðslunni og yki þannig framskrið 

sköflungs samanborið við endurhæfingarplan sem innihéldi æfingar í lokaðri keðju. Þeir 

fundu ekki mun á framskriði sköflungs mælt með CA-4000 rafliðmæli (e. 

electrogoniometer). Þeir komust einnig að því að þeir sem æfðu í opinni keðju juku styrk í 

framanlærisvöðva meira en þeir sem æfðu í lokaðri keðju (Tagesson o.fl., 2008). Þær 

niðurstöður eru í samræmi við Perry o.fl. (2005) sem fundu engan mun á óstöðugleika (e. 

laxity) í lið milli tveggja hópa sem notuðust við æfingar í opinni og lokaðri keðju eftir 

aðgerð. Þessi tvö æfingarform virðast koma svipað út fyrir óstöðugleika í hnéliðnum, 

sársauka og færni og ættu því bæði að vera í endurhæfingu eftir aðgerð. Endurhæfing 

með því að blanda saman æfingum í lokaðri og opinni keðju skilar einnig íþróttafólki fyrr í 

keppnishæft ástand (Mikkelsen, Werner og Eriksson, 2000).  

Glass o.fl. (2010) telja þó að ekki skuli hefja æfingar í opinni keðju fyrr en sex vikum 

eftir aðgerð til þess að verja liðbönd hnéliðar. 
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2.3.4 Afleiðingar HG ígræðslu 

Adachi o.fl. (2003) skoðuðu styrk aftanlærisvöðva eftir enduruppbyggingu á fremra 

krossbandi með því að nota þræði úr hálfsinungsvöðva annars vegar og þræði úr 

hálfsinungsvöðva og rengluvöðva hins vegar. Niðurstöður þeirra voru að því meira sem 

tekið væri úr aftanlærisvöðva til þess að búa til ígræðslu fyrir fremra krossbandið því meira 

tap yrði á virkri beygju í hnéliðnum. Styrkur aftanlærisvöðva er mældur sem styrkur 

hnébeygju óháð því hvaða vöðvar gera hvað.  

Fram kemur í grein Åhlén, Lidén, Bovaller, Sernert og Kartus (2012) að sýnt hafi 

verið fram á endurheimt styrks í hnébeygju eftir HG aðgerð. Þær rannsóknir skoðuðu hins 

vegar styrk við litla beygju í hné en við 15-30° beygju í hné er lærtvíhöfði sterkasti 

beygjuvöðvinn (Onishi o.fl., 2002). Vöðvavirkni hálfsinungsvöðva og rengluvöðva er 

mikilvægust við mikla beygju í hné (Onishi o.fl., 2002) og nýrri rannsóknir hafa sýnt fram á 

að styrkur við mikla beygju í hné er skertur allt að sex árum eftir aðgerð (Åhlén o.fl., 2012; 

Tashiro, Kurosawa, Kawakami, Hikita og Fukui, 2003; Tadokoro o.fl., 2004). Ekki er vel 

vitað hvernig sértæk vöðvavirkni og/eða styrkur hálfsinungsvöðva er eftir HG aðgerð. 

Lautamies, Harilainen, Kettunen, Sandelin og Kujala (2008) báru saman færni 

skorins og óskorins fótleggjar með stökkprófi tveimur árum eftir aðgerð. Þeir komust að 

því að skorni fóturinn var einungis í 68% tilfella með eðlilega hnéfærni samanborið við 

óskorna, mælt með stökkprófi og vöðvastyrk. Þær niðurstöður eru í samræmi við Øiestad 

o.fl. (2010) þar sem meirihluti einstaklinga höfðu náð góðri en ekki eðlilegri hnéfærni, 

þegar tekið var m.a. tillit til stigaskors á spurningalista, styrks, og stökkprófs, meira en 10 

árum eftir aðgerð. Keays, Bullock-Saxton, Keays og Newcombe (2001) sýndu þó fram á 

betri hnéfærni sex mánuðum eftir aðgerð samanborið við það sem mældist einni viku fyrir 

aðgerð. 

Rannsókn Hiemstra, Webber, MacDonald og Kriellaars (2007) sýndi fram á 

minnkaðan vöðvastyrk í aftanlærisvöðvum þeim megin sem hluti sinar var tekin, að 

meðaltali þremur og hálfu ári eftir aðgerð. Einnig kom það í ljós að styrkur í báðum 

fótleggjum þeirra einstaklinga sem höfðu farið í krossbandssaðgerð var minni en hjá 

viðmiðunarhóp sem hafði ekki gengist undir neina aðgerð.  

Þó svo að mekanískum stöðugleika sé náð með aðgerð þá er ekki þar með sagt að 

eðlilegri hreyfistjórn sé náð við krefjandi athafnir. Orishimo, Kremenic, Mullaney, McHugh 

og Nicholas (2010) sýndu fram á mun á hreyfiafli (e. joint kinetics) milli skorna og óskorna 

fótleggs við framkvæmd stökkprófs á öðrum fæti. Allir þátttakendur voru þó búnir að ná 

eðlilegri hnéfærni m.v. stökklengd. Við uppstökk á skorna fætinum var minna kraftvægi og 

minni myndun krafts um hné bætt upp með stærra kraftvægi um mjaðmarlið. Við lendingu 

var minni kraftur tekinn upp um hné og var það bætt upp með því að taka upp meiri kraft 

um ökkla. Samkvæmt Ristanis o.fl. (2009) virðist taugavöðvastjórn aftanlærisvöðva vera 

http://ajs.sagepub.com/search?author1=Martina+%C3%85hl%C3%A9n&sortspec=date&submit=Submit
http://ajs.sagepub.com/search?author1=Martina+%C3%85hl%C3%A9n&sortspec=date&submit=Submit
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skert eftir sinatöku úr hálfsinungs- og rengluvöðva. Þeir komust að þessari niðurstöðu 

með því að skoða EMD (e. electromechanical delay) í aftanlærisvöðvum þegar 

þátttakendur sátu með 30° beygju í mjöðm og hnjám og beygðu hnéð með hámarkskrafti 

gegn mótstöðu. EMD hefur verið skilgreint sem tíminn sem líður frá því að vöðvi er 

virkjaður af alpha hreyfitaug (e. alpha motorneuron) og þar til vöðvinn veldur hreyfingu um 

gefinn lið (Ristanis o.fl., 2009). 

2.3.5 Snúið aftur til keppni 

Eitt af meginmarkmiðum aðgerðar eftir slit á fremra krossbandi er að koma hnénu í samt 

lag svo íþróttamaðurinn geti snúið aftur í íþrótt sína (Frobell o.fl., 2012). Flestir 

skurðlæknar telja að það taki ígræðsluna allt upp í 6 mánuði að gróa (Frobell o.fl., 2012) 

og hægt sé að snúa aftur í íþrótt 6-12 mánuðum eftir aðgerð (van Grinsven, van Cingel, 

Holla og van Loon, 2010; Kvist, 2004; Ardern, Webster, Taylor og Feller, 2011; Frobell 

o.fl., 2012). 

Kerfisbundin yfirlitsgrein van Grinsven o.fl. (2010) útlistar sannreynt meðferðarform 

(Viðauki I) sem stuðlar að endurkomu í íþrótt innan sex mánaða frá aðgerð. Samkvæmt 

þeim eru forsendur þess að snúa aftur til íþróttar þær að hvorki sé sársauki eða bólga í 

liðnum og fullum hreyfiferli sé náð. Styrkur framanlærisvöðva og aftanlærisvöðva í 

skornum fótlegg skulu vera meiri en 85% samanborið við óslitinn fótlegg. Stökkvegalengd 

á skornum fæti við stökkpróf ætti að vera meiri en 85% af útkomu stökkprófs óslitins 

fótleggs. Einstaklingur þarf einnig að þola kraftmiklar æfingar, svo sem liðleika- og 

hraðaþjálfun með hámarks hraða og tímalengd. 

Ardern o.fl. (2011) skoðuðu hversu margir höfðu snúið til baka í íþrótt 12 mánuðum 

eftir aðgerð. Þar kom fram að aðeins 33% þátttakenda höfðu reynt að koma til baka í 

keppnisíþrótt á sama getustig og fyrir meiðsli, þrátt fyrir að meira en 85% þátttakenda 

hefðu eðlilega eða næstum eðlilega færni í hné samkvæmt IKDC færniprófi. Sami 

rannsóknarhópur (Ardern, Taylor, Feller og Webster, 2012) skoðaði hversu margir höfðu 

snúið í íþrótt sína 2-7 árum eftir aðgerð (39 mánuðir meðaltal) og komust að því að 45% 

einstaklinga sneru til baka í íþrótt sína á sama getustig og áður og af þeim 196 

einstaklingum sem spiluðu keppnisíþrótt fyrir meiðsli höfðu 91 (46%) snúið aftur til keppni.  

Í rannsókn Ardern o.fl. (2011) kemur fram að 12 mánuðum eftir aðgerð höfðu hlutfallslega 

fleiri karlar reynt að snúa aftur í sína íþrótt (37%) samanborið við konur (26%). Enginn 

munur er þó á milli kynja þegar endurkoma í íþrótt er skoðuð 2-7 árum eftir aðgerð, sem 

gæti þýtt að það taki lengri tíma fyrir konur en karla að snúa til baka í íþrótt sína (Ardern 

o.fl., 2012). 

Í kerfisbundinni yfirlitsgrein og safngreiningu frá 2011, þar sem 48 rannsóknir voru 

skoðaðar, kom í ljós að 82% einstaklinga höfðu snúið aftur í hreyfingu af einhverju tagi og 
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63% sneru aftur í íþróttina á sama getustig og fyrir meiðsli. Einungis 44% höfðu snúið 

aftur til keppni að meðaltali 36,7 mánuðum frá aðgerð þrátt fyrir að næstum 90% 

einstaklinga næðu eðlilegri eða næstum eðlilegri hnéfærni (Ardern, Webster, Taylor og 

Feller, 2011). Ósamræmi er því í hversu margir ná upp góðri færni í hné og hversu margir 

snúa aftur til keppni. Þar gæti hræðsla við að meiðast aftur verið að verki (Lentz o.fl., 

2012; Ardern o.fl., 2011). Samkvæmt rannsókn Lentz o.fl. (2012) sögðu 45% einstaklinga 

sem ekki höfðu snúið aftur í íþrótt á sama getustig og áður að helsta orsök þess væri 

hræðsla við að meiðast aftur og lélegt sjálfsöryggi. 

2.3.6 Spurningalistar 

KOOS-spurningalistinn (Knee injury and osteoarthritis outcome score) samanstendur af 5 

undirþáttum: Verkir (9 spurningar), önnur einkenni (7 spurningar), færni daglegra athafna 

(17 spurningar), færni til að sinna íþróttum og tómstundum (5 spurningar) og lífsgæði (4 

spurningar). Hverri spurningu er svarað á 5 stiga skala frá 0 (minnst skerðing) til 4 (mest 

skerðing). Hver undirþáttur er svo umreiknaður í skor frá 0-100 þar sem hærra skor táknar 

betri niðurstöðu. Listinn er notendavænn og tekur um 10 mínútur í svörun (Roos, Roos, 

Lohmander, Ekdahl og Beynnon, 1998). Niðurstaða nýlegrar íslenskrar rannsóknar bendir 

til þess að íslenski KOOS-spurningalistinn sé réttmætt og áreiðanlegt mælitæki (Kristín 

Briem, 2012). 

KOS-ADLS er spurningalisti þar sem einstaklingur metur einkenni og hömlur við 

daglegar athafnir eftir hnémeiðsli (Rogers og Irrgang, 2003). Kaflinn um einkenni 

inniheldur 6 atriði; sársauki, stirðleiki, bólgur, hné hliðrast til – lætur undan, kraftleysi og 

helti. Hömlur við daglegar athafnir inniheldur átta atriði; ganga, ganga upp stiga, ganga 

niður stiga, standa, krjúpa á hné, sitja á hækjum sér, sitja með hné bogið og rísa upp úr 

stól. Hægt er að fá 0-5 stig fyrir hvern lið, þar sem hærri talan táknar betri útkomu.  

Í lok spurningalistans eru þrjár spurningar. Fyrst er spurt um hversu vel einstaklingur getur 

notað hnéð við sín venjulegu daglegu störf. Þar merkir einstaklingur með tölustaf frá 0-

100, þar sem 0 lýsir alls engri getu til að sinna daglegum störfum en 100 lýsir færni í hné 

fyrir áverka. Næst koma tvær spurningar með fjórum valmöguleikum þar sem einstaklingur 

á að meta almenna færni í hné (mjög óeðlileg – eðlileg) og núverandi getu til daglegra 

athafna (mjög óeðlileg – eðlileg). Sýnt hefur verið fram á mjög góðan áreiðanleika auk 

réttmætis KOS-ADLS (Marx o.fl., 2001) 

2.3.7 Stökkpróf – Triple crossover hop for distance test (TCT) 

Noyes, Barber og Mangine (1991) þróuðu stökkpróf á öðrum fæti sem meta lárétta 

stökkfærni og var TCT eitt af þeim. Í þessum stökkprófum er miðað við að eðlileg stokkin 

vegalengd á verri fæti sé minnst 85% af stokkinni vegalengd á betri fæti. 
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Stökkpróf á öðrum fæti eru afkastamiðuð mælitæki sem notuð eru til þess að meta 

sambland af vöðvastyrk, taugavöðvastjórn, öryggi með hnéliðinn og hvernig 

einstaklingurinn þolir sérhæft íþróttaálag. Þessi próf eru oft notuð til þess að mæla getu 

hnéliðar eftir fremri krossbandsaðgerð (Logerstedt o.fl., 2012). 

Sýnt hefur verið fram á réttmæti og áreiðanleika TCT stökkprófsins í kjölfar aðgerðar 

á fremra krossbandi (Reid, Birmingham, Stratford, Alcock og Giffin, 2007) en einnig 

áreiðanleika endurtekinna mælinga á prófinu (Hopper o.fl., 2002). Í þessu prófi er stokkið 

á öðrum fæti eins langt og maður getur þrjú stökk hvert á fætur öðru, en í hverju stökki 

þarf að auki að fara yfir línu sem liggur í stökkstefnu. 

2.4 Yfirborðs vöðvarafrit 

Vöðvarafrit (EMG) er skráning rafboða sem eiga sér stað við virkjun vöðva (Robertson, 

Ward, Low og Reed, 2007). Örsmá rafboð eru mynduð af vöðvaþráðum áður en 

vöðvasamdráttur á sér stað. Þessi rafboð verða vegna flutnings jóna yfir frumuhimnu. 

Hægt er að mæla þessi boð með því að setja rafmagnsblöðkur (elektróður) á húðina næst 

vöðvum sem liggja grunnt, en einnig með hárfínum nálum sem er stungið í vöðva. 

Algengara er að mæla með rafmagnsblöðkum þar sem það þarfnast hvorki inngrips né 

sérfræðiþekkingar, en til að merkið sé sem skýrast skiptir máli hvar blaðkan er staðsett á 

vöðvanum. Til að auka samræmi í mæliaðferðum leiddi evrópskt samvinnuverkefni, sem 

kallað hefur verið SENIAM (Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment 

of Muscles), til birtingar á  leiðbeiningum varðandi aðferð og staðsetningu við slíkar 

mælingar (Day, e.d.). 

2.4.1 Mæling merkis 

Mæling á yfirborðsvöðvarafriti (sEMG) veltur á mörgum þáttum en magn merkisins mælist 

í í V til mV. Styrkur, tími og tíðni merkisins ráðast af mörgum þáttum, m.a. tímasetningu 

og magni vöðvasamdrátts, fjarlægð elektróða frá vöðva og samsetningu yfirliggjandi vefs 

(t.d. þykkt fitulags), eiginleika elektróða og magnara, og gæði sambands milli elektróðu og 

húðar. Gæði merkisins er oft metið út frá hlutfallinu á milli mælds merkis og truflana frá 

umhverfinu. Markmiðið er að hámarka styrk merkisins en um leið að lágmarka suðbylgjur. 

Ef gæði magnara og umbreyting merkisins úr flaumrænu formi (e. analog) í stafrænt form 

(e. digital) eru í lagi þá ræðst hlutfallið á milli merkisins og suðbylgna nánast eingöngu af 

gerð elektróða og sambandi þeirra við húð (Day, e.d.). 

Tvær gerðir eru til af truflunum; truflanir frá umhverfi (e. ambient noise) og 

orkubreytissuðbylgjur (e. transducer noise). Truflanir úr umhverfi koma frá tækjum sem 

gefa frá sér rafsegulbylgjur (e. electromagnetic radiation) eins og útvörp, tölvur og 

kraftplötur. Orkubreytissuðbylgjur myndast á mótum elektróðu og húðar. Markmið EMG 
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mælinga er að hámarka hlutfallið milli merkisins og suðbylgna (Day, e.d.). Nánast er hægt 

að útiloka suðbylgjur með því að nota þrjár elektróður; tvær virkar yfir vöðvanum og eina 

sem virkar sem jarðtenging og er staðsett annars staðar á líkamanum (Robertson o.fl., 

2007). 

2.4.2 Síun merkis 

EMG merki eru á bilinu 0-500 Hz en mesti hluti merkisins er á bilinu 50-150 Hz. Tíðni sem 

fer hærra en 500 Hz er því sjálfkrafa hent út. Þetta fjarlægir afgangs hátíðnisuðbylgjur 

sem geta komið t.d. frá útvarpssendingu. Þessi gerð síunar er kölluð lágpassasíun (e. low 

pass filter) en hún hleypir lágtíðnibylgjum í gegn en síar út hátíðnibylgjur. Önnur gerð af 

suðbylgjum eru lágtíðnissuðbylgjur sem geta myndast m.a. við hreyfingu elektróðu á húð 

þegar einstaklingur hreyfir sig. Þessar suðbylgjur hafa tíðnina 0-20 Hz og eru venjulega 

síaðar út með hápassasíu (e. high-pass filter) sem einungis leyfir merkjum yfir ákveðnu 

marki að komast í gegn (Robertson o.fl., 2007). 

2.4.3 Túlkun og kvörðun merkis 

Hrágögn vöðvarafritsins eru toppar sem skarast og er óskýrt. Þetta útlit merkisins er 

vegna virkjunar hreyfieininga (e. motor unit) í mismunandi takti og á mismunandi tíðni. Þó 

svo að hægt sé að sjá almenna virkni vöðvans með því að skoða hrágögnin, þá er hægt 

að draga gagnlegri og mælanlegri ályktanir með því að vinna merkið áfram. Það er 

gjarnan gert með því að byrja á því að breyta öllum neikvæðum toppum í jákvæða og taka 

svo meðaltalið á styrk merkisins yfir mislangan tíma (ms) eftir því hversu mikið 

einstaklingar vilja slétta merkið. Þessi aðgerð gerir það að verkum að hægt er að skoða 

ákveðna þætti sérstaklega. Hægt er að skilgreina þröskuld þannig að vöðvi er virkur þegar 

merkið fer yfir þennan tiltekna þröskuld, en þá er jafnframt hægt að mæla tímalengd 

vöðvavirkninnar. Einnig gefur slík úrvinnsla upplýsingar um hvenær vöðvinn er mest virkur 

og svæðið undir grafinu gefur að auki vísbendingu um heildarorku merkisins í samdrætti. 

Eins og áður sagði ræðst vöðvarafritið af nokkrum þáttum sem eru breytilegir milli 

einstaklinga og einnig yfir tíma hjá einstaklingum. Því er ekki hentugt að nota 

upplýsingarnar úr vöðvarafritinu við samanburð milli einstaklinga, milli vöðva eða við 

endurteknar mælingar, nema að merkið sé kvarðað á einhvern hátt. Þá er EMG merkið 

umreiknað á fyrirfram skilgreindan hátt. Algeng aðferð er að kvarða merkið með því magni 

sem mælist við staðlaða vöðvavinnu, t.d. við hámarks ísómetrískan samdrátt (MIVC) 

vöðvans (Robertson o.fl., 2007). 
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3 Tilgangur og tilgátur rannsóknar  

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða vöðvavirkni íþróttakvenna sem slitið hafa 

krossbönd og farið í HG aðgerð (rannsóknarhópur (RH)) og bera saman við heilbrigðan 

samanburðarhóp (SH) við framkvæmd stökkprófs.  

Tilgangur rannsóknarinnar var einnig að skoða mun á útkomu KOOS og KOS-ADLS 

spurningalista á milli RH og SH og að skoða mun á hlutfalli mjaðmavíddar og lengd 

lærleggs (PW/FL) á milli RH og SH. 

 

Tilgáta 1: Munur er á vöðvavirkni hálfsinungsvöðva og lærtvíhöfðva á milli skorins og 

óskorins fótleggs hjá íþróttakonum  í RH við framkvæmd TCT stökkprófs, en ekki milli 

fótleggja íþróttakvenna í SH.  

 

Tilgáta 2: Munur er á vöðvavirkni hálfsinungsvöðva og lærtvíhöfða á milli RH og SH við 

framkvæmd TCT stökkprófs. 

 

Tilgáta 3: Munur er á stökkvegalengd á milli skorins og óskorins fótleggs hjá RH og munur 

er á meðalstökkvegalengd á milli RH og SH. 

 

Tilgáta 4: Munur er á útkomu KOOS spurningalista á milli RH og SH í þáttum er varða 

færni, einkenni og lífsgæði.   

 

Tilgáta 5: Munur er á útkomu KOS-ADLS spurningalista á milli RH og SH í þáttum er 

varða færni, einkenni og lífsgæði.   

 

Tilgáta 6: Hluftall mjaðmavíddar og lengd lærleggs (PW/FL) hjá RH er hærra en SH. 
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4 Aðferð 

4.1 Þátttakendur 

Rannsóknin var samþykkt af Vísindasiðanefnd og tilkynnt til persónuverndar.  

Óskað var eftir samstarfi formanna knattspyrnuliða í efstu og næstefstu deild á 

höfuðborgarsvæðinu og forráðamanna hjá handbolta- og körfuboltaliðum í efstu deild á 

höfuðborgarsvæðinu (Viðauki II). Þegar samþykki formanna eða forráðamanna lá fyrir var 

haft samband við þjálfara liðanna sem veittu leyfi fyrir því að kynna rannsóknina fyrir 

leikmönnum. Rannsakendur kynntu rannsóknina munnlega fyrir leikmönnum liðanna. Sóst 

var sérstaklega eftir leikmönnum sem höfðu slitið fremra krossband en einnig þeim sem 

enga sögu höfðu um krossbandsslit. Þeir leikmenn sem höfðu áhuga á að taka þátt í 

rannsókninni skráðu niður nafn, síma, netfang, aldur, hæð, þyngd og hvort þær hefðu slitið 

krossband eða ekki. Alls skráðu 119 leikmenn sig á þátttakendalista og þar af höfðu 21 

slitið fremra krossband. Þegar kynningu rannsóknar var lokið var byrjað á því að hafa 

samband við þær sem slitið höfðu krossband og þeim boðið að taka þátt og úthlutaður tími 

fyrir mælingar. 

Í RH voru leikmenn sem höfðu slitið fremra krossband og höfðu farið í 

krossbandsaðgerð fyrir a.m.k. ári síðan. Ekki máttu hafa liðið meira en 6 ár frá aðgerð og 

skilyrði voru fyrir því að leikmenn væru komnir aftur til æfinga og keppni. Alls samþykktu 

20 leikmenn með sögu um fremra krossbandsslit að koma í mælingar. Þar af duttu tveir 

leikmenn úr rannsókninni. Alls voru því þátttakendur í RH 18 talsins. Í SH voru 18 

leikmenn sem höfðu hvorki sögu um alvarleg hnémeiðsli, né ökkla-, hné- eða 

mjaðmavandamál eða tognanir í lærvöðvum framanvert eða aftanvert síðastliðna 3 

mánuði þegar samþykkis var aflað, og voru að hæð, þyngd og aldri áþekkir þátttakendum 

í RH. 

4.2 Mælingar  

Mælingar fóru fram 22. janúar - 9. febrúar 2013 í rannsóknarstofu hreyfivísinda í Stapa, 

Háskóla Íslands. Við upphaf mælingar skrifuðu þátttakendur undir upplýst samþykki 

(Viðauki III) þar sem einnig kom fram að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem er án 

útskýringa og afleiðinga. Að auki fylltu þeir út spurningalista um aldur, hæð, þyngd, 

ríkjandi fótlegg og meiðslasögu undanfarna 6 mánuði (Viðauki IV). Hver mæling tók um 45 

mínútur.  

Alls voru 36 leikmenn mældir þar sem 18 voru í RH og 18 í SH. Vöðvavirkni var 

mæld, sem og frammistaða þátttakenda við framkvæmd TCT stökkprófsins. Auðkenni 

þátttakenda í RH var frá 1-18 auk þess að fá bókstafinn A fyrir aftan sitt númer. 

Þátttakendur í SH voru auðkenndir með tölustöfum 1-18 og fengu svo bókstafinn B aftan 
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við þeirra númer. Þátttakendur með sama tölustaf voru þannig paraðir saman fyrir 

úrvinnslu síðar í ferli. Við mælingar var notast við málband, þráðlausar elektróður og 

KinePro hugbúnað frá Kine ehf (mynd 6). Prófinu var 

lýst munnlega fyrir þátttakendum en auk þess var 

þeim sýnt myndband af framkvæmd stökkprófsins. 

Þátttakendum komu sjálfir með íþróttaskó og 

stuttbuxur. Fyrsta skref rannsóknarinnar var að svara 

tveimur spurningalistum, en á eftir fylgdi mæling á 

PW/FL. Þátttakendur hituðu því næst upp á þrekhjóli 

í 5 mínútur á léttu álagi og var miðað við 8-10 á Borg álagsskala. Þar á eftir var tekið upp 

merki frá vöðvum við hámarks viljastýrðan vöðvasamdrátt (e. maximum voluntary 

isometric contraction (MVIC)) framan- og aftanlærisvöðva hjá þátttakendum. Það merki 

var notað til þess að kvarða virkni vöðvanna sem var síðan tekið upp í stökkprófum sem 

hlutfall af MVIC við úrvinnslu. 

4.2.1 Undirbúningur og stöðlun mælinga   

Samtals voru fjórar elektróður staðsettar á hægri og vinstri 

fótlegg þátttakenda (mynd 7). Staðsetning elektróðanna var á 

miðjum vöðvabol hálfsinungsvöðva og lærtvíhöfða og var   

stöðlum um staðsetningu og undirbúning mælinga frá Seniam 

fylgt (www.seniam.org). Húð þátttakenda var hreinsuð með 

spritti áður en elektróða var sett á og ef þess þurfti voru 

líkamshár fjarlægð með rakvél. Þátttakendur lögðust á bekk í 

magalegu, elektróður voru staðsettar og MVIC fyrir 

aftanlærisvöðva síðan framkvæmt. 

4.2.2 Gæði merkis og MVIC 

MVIC mælingar voru gerðar fyrir aftanlærisvöðva á hvorum fótlegg. Þegar staðsetning 

elektróða var tryggð var merkið frá elektróðunum kannað með því að láta þátttakendur 

beygja hvort hné tvisvar. MVIC mælingar voru framkvæmdar þannig að þátttakendur lágu 

í magalegu með hné í 30° beygju og áttu að beygja hné af fullum krafti á meðan 

rannsakandi veitti mótstöðu gegn hreyfingunni í 5 sekúndur og hvatti áfram. MVIC var 

tekið fyrir lærtvíhöfða með útsnúning í fæti og fyrir hálfsinungsvöðva með innsnúning á 

fæti (Lynn og Costigan, 2009; Mohamed, Perry og Hislop, 2003). Rannsakandi mat gæði 

hrámerkis (e. raw EMG signal) og merkis eftir hápassasíun (e. high pass filtering (HPF)).  

Mynd 7: Uppsetning 
elektróða 

Mynd 6: KinePro hugbúnaður 
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4.2.3 Hlutverk rannsakenda 

Rannsakandi 1: 

Húðhreinsun með spritti. Veita mótstöðu gegn hnébeygju í magalegu við mælingu MVIC. 

Hvatning til þátttakenda við framkvæmd MVIC mælinga. Mælingar á mjaðmavídd (PW) og 

lærleggslengd (FL). Útskýra og sýna myndband af framkvæmd stökkprófsins. Mæling á 

stökklengd. 

 

Rannsakandi 2:  

Umsjón með upphitun og kynning BORG skala. Þreifing vöðva og staðsetning elektróða. 

Umsjón með tölvuvinnslu. 

4.3 Spurningalistar 

Þátttakendur svöruðu tveimur spurningalistum sem varða færni og einkenni í hné. Annars 

vegar svöruðu þátttakendur KOOS-spurningalistanum (Viðauki VI) og hins vegar KOS-

ADL spurningalistanum (Viðauki V).  

4.4 Mælingar á mjaðmavídd og lengd lærleggs 

Allir þátttakendur voru mældir með tilliti til hlutfalls mjaðmavíddar (e. pelvic width (PW)) við 

lengd lærleggs (e. femoral length (FL)). Notast var við málband þar sem mælt var á milli 

efri fremri mjaðmarbeinsnibba (l. spina iliaca anterior superior (SIAS)) í breiðskurðarplani 

án þess að dregið væri ummál af kvið. Síðan var lengd lærleggs mæld þar sem mælt var 

frá SIAS og niður á miðlæga ofankollsgnípu. 

4.5 Framkvæmd stökkprófs – TCT 

Dregin var 6 metra lína á gólfið og var hún 15 cm á 

breidd. Þátttakendur sem slitið höfðu krossband 

byrjuðu að stökkva á þeim fæti sem ekki hafði 

undirgengist aðgerð. Þátttakendur í SH sem ekki 

höfðu slitið krossband byrjuðu að stökkva á sama 

fæti og þeir einstaklingur RH sem þeir voru paraðir 

við. Ef einstaklingur byrjaði að stökkva á vinstri fæti 

(hafði undirgengist aðgerð á hægri fæti) þá styllti 

hann sér upp hægra megin við línuna, með tærnar 

við upphafslínu (mynd 8).  

Þátttakendur fengu tvær æfingatilraunir fyrir sjálft 

mælingastökkið. Rannsakendur mátu hvort  

mælingastökkið var gilt. Ef stökkið var metið gilt 

Mynd 8: Triple crossover hop for 
distance test (TCT) 
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var vegalengd stökksins mæld. Því næst var stokkið á hinum fætinum og var framkvæmd 

stökksins eins og áður. Leiðbeiningar til þátttakenda voru eftirfarandi: „Þú stendur á 

vinstri/hægri fæti hægra/vinstra megin við límbandið. Þú stekkur eins langt fram og þú 

treystir þér til þrisvar sinnum alltaf á sama fæti og með því að krossa yfir línuna. Þú verður 

að lenda á sama fæti og þú hoppar á og í lokalendingunni verður þú að bíða í 2 sekúndur 

áður en þú setur hinn fótinn niður svo að stökkið sé gilt. Stökkið er ógilt ef þú setur hinn 

fótinn í jörðina meðan þú stekkur og ef þú tekur aukahopp í lendingunni. Þ.e.a.s. þú 

verður að vera alveg kyrr þegar þú lendir eftir þriðja stökkið. Hoppið er einnig ógilt ef þú 

stígur á línuna. Þú færð 2 æfingatilraunir og svo mælum við þriðja stökkið.“ Tilraun var 

ógild og endurtekin ef þátttakandi framkvæmdi prófið ranglega eða ef samband við 

hugbúnað rofnaði. 

4.6 Tölfræði og úrvinnsla vöðvarafritsmælinga og spurningalista.  

Vöðvarafritsmælingar voru skráðar með þráðlausu skráningatæki frá Kine ehf (KinePro) 

og vistað á stafrænu formi. Hverjum þátttakanda var gefið númer (1-18) og bókstafur A 

eða B eftir því hvort viðkomandi var í rannsóknarhóp (A) eða samanburðarhóp (B). Hver 

upptaka var vistuð með auðkenni þátttakanda og á hvorum fætinum hann stökk. Hver 

þátttakandi átti þá tvær mælingar, annars vegar fyrir óskorinn fótlegg og hinsvegar skorinn 

fótlegg. Söfnunartíðni skráningatækisins var 1600 Hz. Elektróðurnar voru sex talsins, þrjár 

á hvorum fæti og voru niðurstöður úr lendingu/fráspyrnu 1 og 2 úr stökkprófinu notaðar 

(framvegis nefnt stökkþáttur 1 og 2). Gögn úr KinePro voru flutt yfir í Matlab en þar var 

kóði notaður til að sía gögnin og teikna upp gröf. Notuð var 25Hz HPF. Síðan var reiknuð 

rót af meðaltalskvaðrati (e. root mean square (RMS)) þar sem 250 ms gluggastærð var 

notuð. Niðurstöður voru skráðar í excel skjal. 

Hámarksvöðvarafrit í stökkunum (toppur stökkþátta 1 og 2) var kvarðað út frá 

hámarksmerkinu sem mældist við MVIC hvers þátttakanda (þ.e. EMGstökk/EMGmvic 

*100). Úr þessum gögnum var unnið í SPSS þar sem fjölþátta dreifnigreining (ANOVA) var 

notuð til að reikna tölfræðilegan mun á breytum þátttakenda (e. within subjects factors) 

milli fótleggja, vöðva og milli stökkþátta (1 og 2), og milli hópa (e. between groups). 

Öryggismörk voru 95% og því miðuðust marktektarmörk við 5% (p=0,05). 

 Til þess að kanna mun á niðurstöðum spurningalistanna KOOS og KOS-ADLS var 

notað óparað t-próf og var það unnið í SPSS. Öryggismörk voru 95% og marktektarmörk 

miðuðust því við 5% (p=0,05).  
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5 Niðurstöður 

5.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru 36 talsins á aldrinum 16 til 29 ára. Ekki var munur á meðalaldri, -hæð, -

þyngd eða –BMI milli hópa, enda voru þátttakendur úr RH paraðir saman við samsvarandi 

þátttakanda úr SH eins og fyrr sagði (Tafla 1). 

Tafla 1: Meðaltal ± staðalfrávik aldurs, hæðar, þyngdar og BMI þátttakenda.  

 Allar (n=36) RH (n=18) SH (n=18) p-tala 

Aldur 22,1 ± 3,1 22,7 ± 3,5 21,5 ± 2,7 0,251 

Hæð 171,1 ± 5,3 171,4 ± 5,5 170,8 ± 5,3 0,747 

Þyngd 66,7 ± 7,4 67,2 ± 7,8 66,3 ± 7,1 0,724 

BMI 22,7 ± 2,3 22,8 ± 2,4 22,7 ± 2,2 0,854 

BMI=body  mass index; RH=rannsóknarhópur; SH=samanburðarhópur; n=fjöldi 

5.2 Spurningalistar 

Alls svöruðu 36 þátttakendur spurningalistum KOOS og KOS-ADLS í byrjun rannsóknar. 

Skor þátttakenda í RH var að jafnaði lægra en þeirra í SH og tölfræðilega marktækur átta 

stiga munur var á meðalskori hópanna í undirþætti KOOS er snéri að einkennum í hné 

(p=0,012), sjá mynd 9.  

Í undirþættinum KOOS-ADL var enginn munur milli hópa, en annars munaði tveimur 

stigum á meðalskori verkja (p=0,24), fimm í starfrænni getu (p=0,07) og níu í lífsgæðum 

(p=0,09). 

Mynd 9: Meðaltal (staðalfrávik) einstakra þátta KOOS spurningalista hjá rannsóknarhópi 
(RH) og samanburðarhópi (SH). *p<0,05.  
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Ekki fannst tölfræðilega marktækur munur á meðalskori hópanna við úrlausn KOS-ADLS 

spurningalista (p=0,06). Þar var aðeins reiknað meðaltal fyrir  heildarniðurstöður hvors 

hóps og munaði að jafnaði 4,5 stigum á þeim (mynd 10). 

Í einum undirlið þar sem einstaklingar eru spurðir um hversu vel þeir geta notað hnéð við 

sín venjulegu daglegu störf reyndist munur á meðalskori hópanna vera 1,3 stig (p=0,35).  

 

5.3 Líffræðilegir þættir (PW/FL) 

Fjölþátta dreifnigreining (ANOVA) leiddi í ljós að ekki var marktækur munur á hlutfalli 

mjaðmavíddar og lengd lærleggs (PW/FL) á milli skorins og óskorins fótleggs þátttakenda 

og ekki víxlhrif fótleggja og hóps. Hinsvegar var munur á milli RH og SH, þegar 

heildarmeðaltal PW/FL var skoðað, p=0,047 (mynd 11).  

 

Mynd 10: Meðaltal (staðalfrávik) heildarniðurstaðna á KOS-ADLS 
spurningalista á milli hópa. 

Mynd 11: Meðaltal (staðalfrávik) PW/FL á milli hópa.  
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Meðaltal hlutfalls PW/FL var áþekkt á milli fótleggja, sjá töflu 2, innan hvors hóps, en 

munur milli hópa þegar skoðaðar voru tölur á skornum og óskornum fótlegg.  

  Tafla 2: Hlutfall PW/FL hjá rannsóknar- (RH) og samanburðarhópi (SH) á skornum og      
óskornum fótlegg.  

 

5.4 Stökkpróf 

5.4.1 Stökkvegalengd 

Ekki fundust víxlhrif milli stökkvegalengdar skorins/óskorins fótleggs milli hópa (p=0,476; 

mynd 12) og enginn munur á frammistöðu hópanna (p=0,910), en stökkvegalengd 

mældist að jafnaði um 3,5 m hjá hvorum hópi um sig.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PW/FL RH SH 

Skorinn fótleggur 0,499 0,477 

Óskorinn fótleggur 0,498 0,475 

Mynd 12:Meðaltal (staðalfrávik) stökkvegalengdar í metrum á milli fótleggja og 
milli hópa.  
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5.4.2 Aðaláhrif 

Marktækur munur var á meðaltali hámarkssvöðvavirkni í aftanlærisvöðvum þátttakenda 

(meðaltal fyrir hálfsinungsvöðva og lærtvíhöfða beggja fótleggja) milli stökkþátta, óháð því 

í hvorum hóp þátttakandi var (p=0,018; mynd 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 Víxlhrif stökks og vöðva 

Marktæk víxlhrif voru á hámarksvöðvavirkni hálfsinungsvöðva og lærtvíhöfða (meðaltal 

beggja fótleggja) á milli stökkþátta 1 og 2, óháð hópi (p=0,001), sjá mynd 14.  

 

Mynd 13: Meðaltal (staðalvilla) hámarksvöðvavirkni aftanlærisvöðva beggja 
fótleggja allra þátttakenda á milli stökkþátta.  

Mynd 14: Meðaltal (staðalvilla) hámarksvöðvavirkni í hálfsinungsvöðva og 
lærtvíhöfða beggja fótleggja allra þátttakenda milli stökkva.  
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5.4.4 Víxlhrif vöðva og fótleggs 

Marktæk víxlhrif fundust fyrir vöðva og fótlegg, milli hópa (p=0,042), sem endurspeglar 

ólíka hámarksvöðvavirkni hálfsinungsvöðva og tvíhöfðavöðva (meðaltal fyrir báða 

stökkþætti) milli fótleggja þátttakenda í RH á meðan hámarksvöðvavirkni vöðvanna er 

hlutfallslega svipað milli fótleggja hjá SH (mynd 15). RH virkjar aftanlærisvöðva öðruvísi 

heldur en SH í stökkunum en einnig er virkjunin ólík milli fótleggja í báðum hópum.  

 

5.4.5 Víxlhrif stökkþáttar og fótleggjar 

Marktæk víxlhrif fundust fyrir fótlegg og stökkþátt milli hópa (p=0,037), sem endurspeglar 

það að RH og SH virkjuðu aftanlærisvöðva almennt ekki eins milli fótleggja í stökkþáttum 

1 og 2 (mynd 16).  

 

  

Mynd 15: Meðaltal (staðalvilla) hámarksvöðvavirkni hálfsinungsvöðva og 
tvíhöfðavöðva yfir báða stökkþætti, milli fótleggja og hópa.  

Mynd 16: Meðaltal (staðalvilla) hámarksvöðvavirkni aftanlærisvöðva fótleggja 
rannsóknar- (RH) og samanburðarhóps (SH) í stökkþáttum 1 og 2.  
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6 Umræður 

Aðalmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hvort íþróttakonur með sögu um slit á fremra 

krossbandi og endurgerð með HG ígræðslu sýni sama mynstur vöðvavirkni í 

aftanlærisvöðvum við stökk á öðrum fæti og stöllur þeirra sem ekki hafa slitið krossbönd. 

Einnig voru líðan og færni í hné metin með spurningalistum, stökkvegalengd mæld, og 

líkamsbygging mjaðmagrindar og lærleggs metin. Helstu niðurstöður benda til þess að 

vöðvavirkni breytist eftir áverka og/eða aðgerð og að einstaklingar búi við viðvarandi 

einkenni í kjölfarið þegar niðurstöður úr spurningalistum eru metnar. Líffræðilegir þættir 

tengjast hugsanlega forspárgildi áverka á fremra krossbandi en rannsóknarhópur sýndi 

marktækt hærra hlutfall mjaðmavíddar og lengd lærleggs heldur en samanburðarhópur. 

6.1 Spurningalistar 

Niðurstöður úr KOOS sýndu að skor þátttakenda í RH var að jafnaði lægra en þeirra í SH. 

Tölfræðilega marktækur 8 stiga munur var á meðalskori hópanna í undirþætti KOOS er 

snéri að einkennum í hné. Ekki var tölfræðilega marktækur munur á öðrum undirþáttum 

prófsins. Hinsvegar munaði fimm stigum á meðalskori starfrænnar getu og níu stigum í 

lífsgæðum og var þessi munur nálægt marktektarmörkum. Hugsanlegt er að ekki hafi 

fengist marktækur munur vegna þess að skort hafi tölfræðilegt afl þar sem dreifni gagna 

RH var töluverð. Í rannsókn Kristínar Briem (2012) kemur fram að minnsti mælanlegi 

munur (e. minimal detectable change (MDC)) fyrir lífsgæði er 8,9 og starfræna getu 10,4. Í 

samræmi við niðurstöður rannsóknarinnar gefur að líta að munur á meðalskori í starfrænni 

getu (5 stig) og lífsgæðum (9 stig) getur því talist klínískt mikilvægur. Líklegt er að 

raunverulega sé meiri munur á hópunum en tölfræðileg próf segja til um þar sem 

tölfræðilegt afl er ekki mikið og fjöldi þátttakenda ekki nægur. Það að munur á KOOS-ADL 

sé enginn er e.t.v. ekki svo fráleitt þar sem athafnir sem spurt er um krefjast ekki mikils af 

ungum og hraustum konum. 

Cameron o.fl. (2013) rannsökuðu einnig útkomu sama spurningalista á ungmennum 

sem höfðu sögu um áverka á liðumbúnaði hnés samanborið við heilbrigð ungmenni á 

sama reki. Þeir skiptu þátttakendum í tvo hópa, karla annars vegar og konur hins vegar. 

Niðurstöður þeirra voru á þann veg að konur sem höfðu orðið fyrir hnéáverka svöruðu 

öllum þáttum lægra en kynsystur sem ekki höfðu orðið fyrir áverka. Aðeins fékkst 

marktækur munur í flokkum verkir (pain), einkenni (symptom) og lífsgæði (QOL). Svipar 

þeirra niðurstöðum til okkar niðurstaða þar sem rannsóknarhópur hefur tilhneigingu til að 

svara öllum þáttum lægra og mestur var munurinn í þáttum sem sneru að einkennum og 

lífsgæðum eins og áður hefur komið fram. Þó skal taka til greina að þátttakendur í 

rannsókn Cameron o.fl. (2013) voru alls 206 þar sem 33 einstaklingar höfðu sögu um 
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hnéáverka. Sá fjöldi gefur meira tölfræðilegt afl en það sem við bjuggum við og gerir það 

ef til vill að verkum að marktækar niðurstöður fást ekki í þessari rannsókn. 

Ekki fannst tölfræðilega marktækur munur á heildarmeðalskori hópanna við úrlausn 

KOS-ADLS spurningalistans. Að jafnaði munaði 4,5 stigum á heildarmeðalskorinu. RH 

sýndi þó tilhneigingu til að vera með marktækt lægra heildarmeðalskor. Hugsanlegt er að 

ekki hafi fengist tölfræðilega marktækur munur vegna fárra þátttakenda. 

Tilgáta 4 er því samþykkt að þeim hluta er varðar einkenni í hné en er hafnað fyrir 

aðra þætti KOOS spurningalistans þar sem ekki reyndist marktækur munur þar á milli 

hópa. Tilgátu 5 er hafnað þar sem ekki var marktækur munur á milli hópa á útkomu KOS-

ADLS. 

6.2 Líffræðilegir þættir 

Ekki var marktækur munur á hlutfalli mjaðmavíddar og lengd lærleggs hvors fótleggs 

(PW/FL) um sig þegar skoðaður var munur á mill óskorins og skorins fótleggs hjá 

hópunum tveimur. Ekki kemur þetta á óvart því almennt má búast við litlum sem engum 

mælanlegum mun á lærleggjalengd sama einstaklings. Þegar hóparnir tveir voru bornir 

saman kom hins vegar í ljós marktækur munur á milli hópanna hvað þessa mælingu á 

líkamsbyggingu varðar. Meðaltalshlutfall PW/FL hjá RH var ívið hærra en hjá SH, sem 

bendir til þess að þær íþróttakonur sem höfðu slitið krossband hafi almennt mælst með 

hlutfallslega breiðari mjaðmagrind miðað við lærleggslengd eða að samanborið við þær 

sem ekki höfðu slitið. Þessar niðurstöður eru í takt við niðurstöður Pantano o.fl. (2005), 

sem rannsökuðu þetta sama hlutfall með tilliti til minnkaðs eða aukins Q-horns. Þeir 

ályktuðu út frá niðurstöðum sínum að PW/FL hafi hugsanlega betra forspárgildi fyrir 

valgus stöðu í hné við virka hreyfingu, heldur en Q-horn eitt og sér. Höfundar taka einnig 

fram að frekari rannsókna sé þörf varðandi það hvernig PW/FL tengist fremri 

krossbandsslitum. Niðurstöður rannsóknarinnar er einungis hægt að yfirfæra á 

einstaklinga sem hafa stórt Q-horn (≥17°) og þá sem hafa lítið Q-horn (≤8°) þar sem 

þátttakendur rannsóknarinnar sem höfðu Q-horn á bilinu milli 8° og 17° voru undanskildir. 

Áhugavert hefði verið að sjá hvort þátttakendur í RH hefðu einnig mælst með hærra Q-

horn heldur en SH og jafnvel aukið valgus kraftvægi við hreyfingar og í kyrrstöðu en það 

er efni í aðra rannsókn. Með þessari niðurstöðu getum við því samþykkt tilgátu 6 þar sem 

marktækur munur var á hlutfalli PW/FL á milli hópa. 

6.3 Stökkvegalengd 

Hvorki var marktækur munur á milli fótleggja eða á milli hópa þegar stökkvegalengd var 

skoðuð. Þátttakendur stukku jafnlangt á báðum fótleggjum en einnig var meðaltal beggja 

hópa í kringum 3,5 m. Hugsanlegt þykir að einstaklingur vinni upp færni þrátt fyrir að 
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vöðvavirkni einstakra vöðva í aftanlæri hafi orðið fyrir áhrifum meiðsla eða aðgerðar. Við 

teljum einnig líklegt að leiðbeiningar til þátttakenda hafi verið ófullnægjandi og þ.a.l. hafi 

þátttakendur ekki stokkið eins langt og þeir hugsanlega gátu og munur á milli fótleggja eða 

hópa ekki sést. Samkvæmt þessu er tilgátu 3 hafnað. 

6.4 Vöðvavinna í stökkprófum 

Við lendingu og við framkvæmd gabbhreyfinga sýna konur minni virkni í aftanlærisvöðvum 

í samanburði við karla (Ebben o.fl., 2010). Þær niðurstöður eru þó ekki í samræmi við 

niðurstöður Hanson o.fl. (2008) sem greindu frá því að enginn munur væri á virkjun 

aftanlærisvöðva við gabbhreyfingu milli karla og kvenna. Hins vegar var mikill munur á 

virkjun framanlærisvöðva, sem þýðir að konur virtust ekki auka virkni aftanlærisvöðva í 

samræmi við aukningu á virkni framanlærisvöðva. Makihara, Nishino, Fukubayashi og 

Kanamori (2006) framkvæmdu yfirborðsvöðvarafritsmælingar á 16 einstaklingum sem 

höfðu farið í HG aðgerð 12-43 mánuðum fyrr. Þeir mældu ísómetríska virkni í 

hálfsinungsvöðva, hálfhimnuvöðva og lærtvíhöfða þegar einstaklingar spenntu vöðvana 

50% af hámarki við 45° og 90° beygju í hné. Vöðvavirkni í hálfhimnuvöðva og lærtvíhöfða 

minnkaði verulega með aukinni beygju í hné, bæði í skorna og óskorna fætinum. 

Vöðvavirkni hálfsinungsvöðva á óskorna fætinum jókst lítillega með aukinni beygju í hné 

en varð marktækt minni í skorna fætinum. Þeir telja að hálfhimnuvöðvi og lærtvíhöfði nái 

ekki að framkalla kröftugan samdrátt við dýpri hnébeygju, samanborið við 

hálfsinungsvöðva. 

Hálfsinungsvöðvi er mikilvægur til að mynda samdrátt við dýpri hnébeygju. 

Hálfhimnuvöðvi og lærtvíhöfði geta því ekki bætt upp tap á vöðvavirkni hálfsinungsvöðva 

sem hugsanlega verður við áverka þegar sinin er tekin fyrir ígræðslu. Rannsókn Zebis, 

Andersen, Bencke, Kjær og Aagaard (2009) styður fræðileg sjónarmið að vöðvavirkni 

hálfsinungsvöðva sé mikilvæg til að auka stöðugleika í miðlægum hnélið og takmarka 

þannig áhættu á valgus álagi og útsnúningi á hnélið við hreyfingu. Með því minnkar einnig 

álag á fremra krossband, sem ætti hugsanlega að draga úr áhættu á krossbandsslitum. 

Því ætti að leggja sérstaka áherslu á hálfsinungsvöðva í endurhæfingu þar sem hann 

getur hindrað að hnéð leiti í stöðu sem eykur líkur á endurteknum áverka á fremra 

krossband. Segja mætti að hálfsinungsvöðvi sé því mikilvægasti samverkandi vöðvi 

fremra krossbands. Æfingar í forvarnarskini fyrir fremri krossbandsslit ættu að miða að því 

að þjálfa lærvöðva, bæði framan- og aftanlærisvöðva, með sérstakri áherslu á miðlægan 

hluta aftanlærisvöðva vegna áhrifa hans í óæskilegum hreyfingum (Zebis o.fl., 2009). 

Aðaltilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hvort íþróttakonur sem hafa slitið 

krossbönd og farið í HG ígræðslu virki aftanlærisvöðva sína öðruvísi heldur en þær 

íþróttakonur sem hafa ekki slitið krossbönd og þ.a.l. ekki farið í aðgerð.  
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Niðurstöður gefa til kynna að mismunur er á milli hámarksvöðvavirkni í aftanlærisvöðvum í 

stökkþáttum 1 og 2 þegar litið er til beggja fótleggja og allra þátttakenda. Annars vegar 

stökkva þátttakendur til hægri/vinstri (stökkþáttur 1), taka stefnubreytingu og stökkva þá til 

vinstri/hægri (stökkþáttur 2) og að lokum er stokkið aftur til hægri/vinstri (stökkþáttur 3). Í 

fyrsta lagi má segja að stígandi sé í þessu þrístökki. Byrjað er í kyrrstöðu og í stökkþætti 1 

er verið að lenda og taka af stað eftir fremur stutt fyrsta stökk. Í stökkþætti 2 er komin 

meiri stígandi og væntanlega allt lagt í það að ná sem mestu flugi fyrir lokalendingu.  

Þessi stigsmunur endurspeglast í niðurstöðum rannsóknarinnar, þar sem þátttakendur 

sýndu almennt meiri hámarksvöðvavirkni aftanlærisvöðva í stökkþætti 2 miðað við 1, óháð 

því í hvorum hópi þátttakandi var. Í annan stað eru kröfur við stökkin ólík milli stökkþátta 

vegna þess að á meðan stokkið er fram er líka færsla til hliðar í átt að utanverðum fæti og 

stökkþáttur 1 felst í því að lenda og breyta um stefnu inn á við, á meðan stökkþáttur 2 

lendir og breytir aftur um stefnu útávið. Niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla þetta og 

leiddu í ljós mun á hámarksvöðvavirkni hálfsinungsvöðva og lærtvíhöfða beggja fótleggja, 

milli stökkþátta óháð því í hvorum hóp þátttakandi var. Í stökkþætti 1 er töluvert meiri 

hámarksvirkni í lærtvíhöfða heldur en hálfsinungsvöðva á meðan þessu er öfugt farið í 

stökkþætti 2 en þar er þó var munur á milli vöðva ekki jafn mikill. 

Þegar stökkþættir 1 og 2 voru skoðaðir saman komu í ljós víxlhrif fyrir vöðva og 

fótlegg, milli hópa. Hóparnir virkjuðu aftanlærisvöðva ekki eins og ekki á sama hátt milli 

fótleggja. Á skornum fæti RH er hámarksvöðvavirkni í hálfsinungsvöðva hærri en á 

lærtvíhöfða en á óskornum fæti er hámarskvöðvavirkni meiri í lærtvíhöfða en 

hálfsinungsvöðva. Mismunur á milli vöðva er meiri á óskornum fæti. Hjá SH eru 

niðurstöðurnar á skjön við RH, því á skornum fæti er hámarksvöðvavirkni meiri á 

lærtvíhöfða og á óskornum fæti er hálfsinungsvöðvi ríkjandi.  

Mismunur á hámarksvöðvavirkni er þó svipaður á skornum og óskornum fótlegg hjá SH. 

Þegar hóparnir eru bornir saman er marktækur munur á skornum og óskornum fótlegg. 

RH og SH virkja lærtvíhöfða svo til jafn mikið á skornum fæti en RH virkjar 

hálfsinungsvöðva marktækt meira en SH. Á óskornum fæti er virkjunin á hálfsinungsvöðva 

og marktækt meiri hjá SH heldur en hjá RH en RH virkjar lærtvíhöfða marktækt meira en 

SH á óskornum fæti. Mismunur á milli hópa er meiri á hálfsinungsvöðva heldur en 

lærtvíhöfða.  

Útkomumælingarnar eru kynntar sem prósenta af  hámarksvöðvavirkni. Hugsanlegt 

er að RH þurfi að virkja hálfsinungsvöðva meira heldur en SH til þess að mynda 

nægjanlegan kraft  til að framkvæma stökkin í prófinu. Þar sem við höfum ekki 

styrkmælingar með MVIC mælingum vitum við ekki nákvæmlega hvað merkið þýðir og 

getum við ekki staðfest þann grun. Óvíst er hvort hálfsinungsvöðvi nái sér að fullu eftir 
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aðgerð en ef ekki, þá gæti verið mögulegt að hann þurfi hærra hlutfall hámarksvöðvavirkni 

til þess að gera það sem þarf til að stökkva.  

Samanburðarhópurinn sýnir einnig mun á milli skorna og óskorna fótleggs sem ætti 

að teljast skrítið því í raun hafa þeir einstaklingar ekki lent í áverka, á hvorugum fæti. 

Fyrirfram hefði mátt búast við því að þeir sýndu svipaða vöðvavirkni á milli fótleggja en 

svo virðist ekki. SH var ekki skoðaður sérstaklega og getum við því ekki sagt til um hvort 

þessi munur á vöðvavirkni sé marktækur. Aðeins er hægt að geta sér til um þessar 

niðurstöður og gæti þessi munur stafað af því hvor fótleggur er ríkjandi.  

Einnig fundust víxlhrif á milli fótleggja og stökkva, milli hópa. Niðurstöður gáfu til 

kynna að RH virkjar aftanlærisvöðva meira í stökkþætti 1 heldur en í stökkþætti 2 á 

skornum fæti en jafn mikið á óskornum fæti. Það er annað upp á teningnum hjá SH en þar 

er virkjun í aftanlærisvöðvum í stökkþætti 1 og 2 svo til jafn mikil á skornum fæti en 

mismunur á milli stökkþátta sést á óskornum fótlegg. Með þessum niðurstöðum getum við 

því samþykkt tilgátur 1 og 2. 

Eins og áður hefur komið fram er RH að virkja vöðva sína öðruvísi heldur en SH. 

Erfitt er að segja til um hvort það sé tilkomið fyrir eða eftir krossbandsslit og aðgerð þar 

sem hópurinn virðist vera öðruvísi í grunninn. Líffræðilegir þættir, þ.e. hlutfall 

mjaðmavíddar og lærleggslengdar var hærra hjá þeim íþróttakonum sem höfðu slitið 

krossbönd. Hér væri best að skoða mun á óskornum fótlegg beggja hópa en þar hafa 

engir áverkar átt sér stað. Hinsvegar er þar einnig töluverður munur á milli hópa og erfitt 

að segja til um hvað sé nákvæmlega í gangi.  

Aftanlærisvöðvar stjórna mismunandi hreyfingum í hné og mjöðm. Hugsanlegt er 

að við stefnubreytingar í stökkþáttum 1 og 2 verði til mismunandi snúningskraftar sem 

bæði verka um hné- og mjaðmalið og valda því að aftanlærisvöðvar virkjast ólíkt á milli 

stökkþátta. Eins og áður hefur komið fram er líklegt að einstaklingur sem hefur orðið fyrir 

meiðslum eða gengist undir aðgerð, þar sem tekinn er hluti úr vef aftanlærisvöðva, virki 

vöðva sína öðruvísi heldur en einstaklingur sem ekki hefur orðið fyrir áverka á sama vef. 

Hér var þó ekki stuðst við mælingar sem lúta að hreyfingu eða hreyfilýsingu (e. kinematic) 

og því erfitt að segja nákvæmlega til um hvaða hreyfingar eiga sér stað í mjöðm og hné í 

stökkþáttunum tveimur. Þar sem þessar stefnubreytingar eiga sér stað má ætla að 

stökkþættir 1 og 2 geri ólíkar kröfur til þess er stekkur og að aftanlærisvöðvar virkist því 

mismunandi milli þátttakenda.  

Eins og áður hefur komið fram verða krossbandsslit til þegar sköflungur verður fyrir 

miklum kröftum sem drífa hann fram á við miðað við lærlegginn. Fremri krossbandsslit 

verða oftast þegar hné er nánast í fullri réttu, í valgus stöðu og þegar sköflungur er í 

útsnúningi. Þegar þessir kraftar verða til er ekki aðeins fremra krossbandið sem heldur á 

móti hreyfingunni heldur einnig sólarvöðvi (l. m. soleus) og beygjuvöðvar í hné, þ.e. 
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aftanlærisvöðvar sem halda á móti hreyfingunni. Því er mikilvægt að miðlægir 

beygjuvöðvar í hné, þ.e. hálfsinungsvöðvi og hálfhimnuvöðvi séu í réttu mótvægi og geti 

þá brugðist við hina miklu valgus stöðu (Zebis o.fl., 2009).  

Rannsókn Lynn og Costigan (2009) leiddi í ljós að hægt er að þjálfa miðlægan og 

hliðlægan aftanlærisvöðva með því að stjórna inn- og útsnúningi á sköflungi og fæti. Virkur 

útsnúningur á fæti virkjar hliðlægan aftanlærisvöðva á meðan virkur innsnúningur virkjar 

miðlægan aftanlærisvöðva.  

6.5 Val á stökkprófum 

Markmið okkar með rannsókninni var að kanna hvort vöðvavirkni í starfrænum hreyfingum 

væri öðruvísi hjá einstaklingum sem ekki hafa slitið krossband samanborið við 

einstaklinga sem slitið hafa krossband og hafa fengið HG ígræðslu. Stökkpróf á öðrum 

fæti meta vöðvastyrk, taugavöðvastjórn, traust á fótleggnum og hversu vel einstaklingur 

þolir álag sem tengist sérhæfðum íþróttahreyfingum. TCT stökkprófið varð fyrir valinu 

vegna þess hve krefjandi það er og einnig vegna miðlægra og hliðlægra krafta sem verka 

á fótlegginn við lendingu. Fræðilega séð ætti því virkjun aftanlærisvöðvana að vera 

öðruvísi á milli lendinga 1 og 2. 

Noyes, Barber og Mangine (1991) þróuðu fjögur stökkpróf á öðrum fæti sem meta 

lárétta stökkfærni. Við völdum að hafa einungis eitt stökkpróf í rannsókninni vegna þess 

að fleiri próf hefðu orðið tímafrek og gert úrvinnslu stærri í sniðum. 

6.6 Ályktun 

Niðurstöður úr KOOS sýndu tölfræðilega marktækan mun á þeim undirþætti er snýr að 

einkennum. Ekki var tölfræðilega marktækur munur á öðrum undirþáttum prófsins. 

Hinsvegar munaði fimm stigum á meðalskori starfrænnar getu og níu stigum í lífsgæðum 

og var þessi munur nálægt marktektarmörkum. Niðurstöður KOS-ADLS sýndu ekki 

marktækan mun á útkomum milli SH og RH. Tilhneiging var til þess að þátttakendur í RH 

skoruðu lægra í öllum liðum KOOS spurningalistans og í KOS-ADLS heldur en SH. 

Fjölþátta dreifnigreining leiddi í ljós að ekki voru marktæk víxlhrif á hlutfalli 

mjaðmavíddar og lengd lærleggs (PW/FL) á milli skorins og óskorins fótleggjar, hjá 

hópunum tveimur. Hinsvegar fannst marktækur munur á milli RH og SH þegar 

heildarmeðaltal PW/FL milli hópa var skoðað. Þær niðurstöður geta stutt þær 

hugrenningar að mismunandi líkamsbygging sé aukinn áhættuþáttur á krossbandsslitum. 

Fyrir rannsóknina var búist við því að vöðvavirkni aftanlærisvöðva væri ólík milli skorna og 

óskorna fótleggs og á milli hópa. Niðurstöður úr vöðvarafritsmælingum endurspegla m.a. 

starfræna þætti sem felast í þessu stökkprófi. Munur var á meðaltalsvöðvavirkni í 

aftanlærivöðvum í stökkþáttum 1 og 2, óháð því í hvorum hóp þátttakandi var, og marktæk 



  

35 

víxlhrif fundust á vöðvavirkni í aftanlærisvöðvum á milli stökkþátta 1 og 2, en hvort tveggja 

skýrist af stíganda og stefnubreytingum í prófinu. Markverðar niðurstöður hvað varðar 

mun milli hópa voru þær að víxlhrif fundust þegar tekið var tillit til hópa, vöðva og fótleggja. 

Niðurstöðurnar sýna að RH virkjar aftanlærisvöðvana öðruvísi heldur en SH í stökkþáttum 

1 og 2 en virkjunin er einnig mismunandi á milli fótleggja í báðum hópum. Athugun á 

víxlhrifum fótleggja, stökkþátta og hópa sýndi að RH og SH eru aftur að virkja 

aftanlærisvöðva ólíkt milli fótleggja og  á milli hópa. 

Sýnt hefur verið fram á að styrkur hálfsinungsvöðva í djúpri hnébeygju sé skertur 

(Åhlén o.fl., 2012; Tashiro o.fl., 2003; Tadokoro o.fl., 2004) en þar að auki er vöðvavirkni í 

hálfsinungsvöðva miðað við lærtvíhöfða mismunandi á milli hópa en einnig milli fótleggja. 

Það gæti þýtt að einstaklingur sem hefur orðið fyrir áverka á krossbandi og 

aftanlærisvöðvum fari að bæta upp fyrir lélega færni á skornum fæti miðað við þann 

óskorna og þurfi því að fá hærra vöðvavirknismerki úr stökkprófi á skornum fæti. 

Niðurstöður okkar sýna að mikilvægt er að þjálfa upp aftanlærisvöðva eftir fremri 

krossbandsslit og aðgerð þar sem notast er við HG ígræðslu. Færnimiðuð stökkpróf eru 

ákjósanleg matstæki til að skera úr um hvort einstaklingur er tilbúinn til þess að snúa til 

baka í íþrótt sína.  

6.7 Takmarkanir rannsóknar 

Úrtak rannsóknarinnar var fremur lítið (n=36). Stærra úrtak hefði endurspeglað þýðið 

betur, en óvíst er hvort niðurstöður yrðu aðrar. Þátttakendur voru allir ungar íþróttakonur 

og ekki er víst að karlkyns íþróttamenn eða aðrir aldurshópar hefðu sýnt sömu svörun og 

þær sem mældar voru í þessari rannsókn. 

Mælingar á leikmönnum fóru fram á mismunandi tímum dags. Nokkrir þátttakendur 

komu árla morguns, aðrir um miðjan dag og enn aðrir komu seint að kvöldi og jafnvel eftir 

æfingu. Því gæti þreyta leikmanna haft áhrif á útkomu rannsóknarinnar að einhverju leyti. 

Stöðlun við mælingar á MVIC fyrir hálfsinungsvöðva og lærtvíhöfða var að vissu leyti 

ábótavant. Í stað þess að notast hugsanlega við belti til þess að gefa ísómetríska 

mótstöðu við beygju í hné, var mótstaðan gefin með handafli. Hugsanlega gæti það haft 

einhver áhrif á virkjun vöðva og þann kraft sem stúlkurnar setja í mælinguna. Við 

framkvæmd stökkprófsins voru fyrirmæli þátttakenda að stökkva eins langt fram og þeir 

treystu sér til. Ef til vill hefði verið heppilegra að fyrirmælin hefðu verið að einstaklingar 

ættu að stökkva eins langt fram og þeir gætu. Hugsanlegt er að einhverjir þátttakendur 

hafi ekki verið að stökkva af öllu afli sem gæti gefið skakka mynd af virkjun 

aftanlærisvöðvana við lendingar miðað við þær sem stukku eins langt og þær gátu. Við 

mælingar á vöðvavirkni voru notaðar yfirborðs elektróður. Hætta er á að elektróðan taki 

upp merki frá aðliggjandi vöðvum sem hafi áhrif á niðurstöður mælinga. Við öflun 
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þátttakenda var í fyrstu einungis gert ráð fyrir knattspyrnukonum í rannsókninni. Þar sem 

afar erfitt reyndist að fá fullnægjandi fjölda krossbandsslitinna leikmanna í knattspyrnu var 

þátttakenda einnig leitað í handbolta og körfubolta. Hafa verður í huga að þegar mælingar 

fóru fram í janúar er undirbúningstímabil í fullum gangi hjá knattspyrnukonum. Ekki er 

sömu sögu að segja af körfbolta- og handboltakonunum en þær eru á þessum tíma í miðju 

keppnistímabili. Sú staðreynd getur hugsanlega haft áhrif á mismunandi ásigkomulag 

þátttakenda.  

Á meðal inntökuskilyrða voru að ekki máttu hafa liðið meira en 6 ár frá 

krossbandsaðgerð þátttakenda. Þetta var gert til þess að reyna að ná í sem flesta 

þátttakendur fyrir tölfræðilegt afl rannsóknarinnar.  Best hefði þó verið að tími frá aðgerð 

hefði verið 1 ár til þess að þátttakendur væru allir á sama stað í endurhæfingarferlinu. Það 

væri hinsvegar erfitt eða ómögulegt að framkvæma slíka rannsókn hér á Íslandi. Við 

höfum einfaldlega ekki þann fjölda íþróttamanna sem fara í krossbandsaðgerð á hverju ári 

til þess að ná í tiltekinn fjölda. Þótt vöðvarafritstæki séu víða notuð í mælingum þá eru 

ákveðnar takmarkanir í tengslum við þessa aðferð. Stærð merkis frá elektróðu getur verið 

mismunandi milli einstaklinga vegna mismunandi leiðni húðarinnar. Stærð merkisins getur 

líka verið mismunandi vegna mismandi þykktar fitu undir húð þátttakenda en einnig 

hvernig elektróða hefur hitt á vöðvaþræði eða hvort elektróða hafi verið sett nákvæmlega í 

stefnu vöðvaþráða eins og leiðbeiningar sögðu til um. 

6.8 Framtíðarrannsóknir 

Fáar rannsóknar hafa verið gerðar á vöðvavirkni aftanlærisvöðva við starfrænar hreyfingar 

eftir sinatöku fyrir krossbandsaðgerð. Áhugavert gæti verið að: 

- Framkvæma samskonar rannsókn með stærra úrtaki. 

- Framkvæma samskonar rannsókn með öðru úrtaki, til dæmis með karlkyns 

íþróttamönnum í sömu íþróttagreinum. 

- Framkvæma samskonar rannsókn á leikmönnum fyrir og eftir æfingu. Þá kæmu ef 

til vill áhrif vöðvaþreytu fram í aftanlærisvöðvum.  

- Framkvæma vöðvarafritsrannsókn á aftanlærisvöðvum íþróttamanna sem slitið 

hafa krossband, skipta svo þátttakendum í tvo hópa þar sem annar hópurinn fær 

sérhæfða styrktar- og færniþjálfun fyrir aftanlærisvöðvana meðan hinn hópurinn 

fær enga íhlutun. 

- Bæta við vöðvarafritsmælingum fyrir framanlærisvöðva við framkvæmd stökkprófs 

og skoða hvort að munur sé á virkjunarhlutfalli framan- og aftanlærisvöðva hjá 

einstaklingum sem slitið hafa krossband, miðað við samanburðarhóp. 

- Notast við háhraðamyndavél til þess að skoða hreyfingar sem verða um liðamót 

við framkvæmd stökkprófs á öðrum fæti.  
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- Framkvæma samskonar rannsókn og bera saman einstaklinga með BPTB 

ígræðslu og HG ígræðslu. 

- Framkvæma samskonar rannsókn og bera saman leikmenn sem rifið hafa 

aftanlærisvöðva og þá sem farið hafa í HG ígræðslu. 

- Framkvæma rannsókn á stærra úrtaki en svipuðum skjólstæðingahóp sem skoðar 

hlutfall PW/FL nánar.  
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7 Lokaorð 

Fremra krossbandsslit eru algeng og erfið meiðsli. Meiðsli á fremra krossbandi við 

íþróttaiðkun verða oftast í greinum sem fela í sér snúningshreyfingar og skyndilegar 

hraðabreytingar eins og m.a. í fótbolta, handbolta og körfubolta. Íþróttakonur eru í meiri 

áhættu á að slíta fremra krossband heldur en karlmenn sem stunda sömu íþrótt. Tíðni 

fremri krossbandsslita hjá handboltakonum í efstu deild í Noregi er 0,31 á hverja 1000 

klst. samanborið við 0,06 hjá körlum. Helstu áhættuþættir sem taldir eru stuðla að aukinni 

tíðni meðal kvenna umfram karla eru; umhverfis-, líffærafræðilegir-, hormóna- og 

taugavöðvaþættir. 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort íþróttakonur sem hafa 

slitið krossbönd og farið í HG ígræðslu virki aftanlærisvöðva sína öðruvísi heldur en þær 

íþróttakonur sem hafa ekki slitið krossbönd og þ.a.l. ekki farið í aðgerð. Þátttakendur, 

konur, komu úr tveimur efstu deildum í knattspyrnu og efstu deildum í handbolta og 

körfubolta. Þátttakendum var því næst skipt upp í tvo paraða hópa og vöðvavirkni þeirra 

við stökkpróf mæld og borin saman. Niðurstöður úr spurningalistum (KOOS og KOS-

ADLS) sem allir þátttakendur svöruðu voru einnig bornar saman auk mælinga á 

líkamsbyggingu (PW/FL). 

Helstu niðurstöður voru að marktækur munur var á milli niðurstaða á einum þætti í 

KOOS spurningalista þætti sem sneri að einkennum. Ekki fannst marktækur munur á 

öðrum þáttum KOOS spurningalistans né á niðurstöðum KOS-ADLS spurningalista. 

Marktækur munur á hlutfalli PW/FL kom fram þegar meðaltal hvors hóps fyrir sig var 

skoðað.  

Munur var á meðaltalsvöðvavirkni í aftanlærivöðvum í stökkþáttum 1 og 2, óháð 

því í hvorum hóp þátttakandi var, og marktæk víxlhrif fundust á vöðvavirkni í 

aftanlærisvöðvum á milli stökkþátta 1 og 2, en hvort tveggja skýrist af stíganda og 

stefnubreytingum í prófinu.  Markverðar niðurstöður hvað varðar mun milli hópa voru þær 

að víxlhrif fundust þegar tekið var tillit til hópa, vöðva og fótleggja. Niðurstöðurnar sýna að 

RH virkjar aftanlærisvöðvana öðruvísi heldur en SH í stökkþáttum 1 og 2 en virkjunin er 

einnig mismunandi á milli fótleggja í báðum hópum. Athugun á víxlhrifum fótleggja, 

stökkþátta og hópa sýndi að RH og SH eru aftur að virkja aftanlærisvöðva ólíkt milli 

fótleggja og  á milli hópa. 

 

 



  

39 

Heimildaskrá 

Abt, J. P., Sell, T. C., Laudner, K. G., McCrory, J. L., Loucks, T. L., Berga, S. L. o.fl. 

(2007). Neuromuscular and biomechanical characteristics do not vary across the 

menstrual cycle. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy, 15, 901-907.  

 

Adachi, N., Ochi, M., Uchio, Y., Sakai, Y. Kuriwaka, M. og Fujihara, A. (2003). Harvesting 

hamstring tendons for ACL reconstruction influences postoperative hamstring muscle 

performance. Archives of orthopaedic and trauma surgery, 123(9), 460-465. 

 

Agel, J., Arendt, E. A. og Bershadsky, B. (2005). Anterior cruciate ligament injury in 

national collegiate athletic association basketball and soccer: A 13-year review. The 

american journal of sports medicine, 33(4), 524-531. 

 

Amis, A. A. og Dawkins, G. P. C. (1991). Functional anatomy of the anterior cruciate 

ligament. Fibre bundle actions related to ligament replacements and injuries. British 

editorial society of bone and joint surgery, 73-B(2),  260-267. 

 

Ardern, C. L., Webster, K. E., Taylor, N. F. og Feller, J. A. (2011). Return to the preinjury 

of competitive sport after anterior cruciate ligament reconstruction surgery: Two-thirds 

of patients have not returned by 12 months after surgery. The american journal of 

sports medicine, 39(3), 538-543. 

 

Ardern, C. L., Webster, K. E., Taylor, N. F. og Feller, J. A. (2011). Return to sport 

following anterior cruciate ligament reconstruction surgery: a systematic review and 

meta-analysis of the state of play. British journal of sports medicine, 45(7), 596-606.  

 

Ardern, C. L., Taylor, N. F., Feller, J. A. og Webster, K. E. (2012). Return-to-sport 

outcomes at 2 to 7 years after anterior cruciate ligament reconstruction surgery. The 

american journal of sports medicine, 40(1), 41-48. 

 

Åhlén, M.. Lidén. M., Bovaller, Å., Sernert, N. og Kartus, J. (2012). Bilateral magnetic 

resonance imaging and functional assessment of the semitendinosus and gracilis 

tendons a minimum of 6 years after ipsilateral harvest for anterior cruciate ligament 

reconstruction. The american journal of sports medicine, 40(8), 1735-1741. 

 

http://ajs.sagepub.com/search?author1=Martina+%C3%85hl%C3%A9n&sortspec=date&submit=Submit


  

40 

Beynnon, B. D., Johnson, R. J., Abate, J. A., Fleming, B. C. og Nichols, C. E. (2005). 

Treatment of anterior cruciate ligament injuries, part 1. The american journal of sports 

medicine, 33(10), 1579-1602. 

 

Beynnon, B. D., Johnson, R. J., Abate, J. A., Fleming, B. C. og Nichols, C. E. (2005). 

Treatment of anterior cruciate ligament injuries, part 2. The american journal of sports 

medicine, 33(11), 1751-1767. 

 

Briem, K. (2012). KOOS-spurningalistinn til mats á einkennum og færni í hné; réttmæti og 

áreiðanleiki íslenskrar þýðingar. Læknablaðið, 98(07/08), 403-407.  

 

Cameron, K. L., Thompson, B. S., Peck, K. Y., Owens, B. D., Marshall, S. W. og Svoboda, 

S. J. (2013). Normative values for the KOOS and WOMAC in a young athletic 

population: History of knee ligament injury is associated with lower scores. The 

american journal of sports medicine, 41(3), 582-589.  

 

Chappell, J. D., Herman, D. C., Knight, B. S., Kirkendall, D. T., Garrett, W. E. og Yu, B. 

(2005). Effect of fatigue on knee kinetics and kinematics in stop-jump tasks. The 

american journal of sports medicine, 33(7), 1022-1029.  

 

Day, S. (e.d., 21. febrúar 2012). Importans factors in surface EMG measurement. Af 

http://edge.rit.edu/edge/P08027/public/IRB/Papers/intro_EMG.pdf 

 

DeMorat, G., Weinhold, P., Blackburn, T., Chudik, S. og Garrett, W. (2004). Aggressive 

quadriceps loading can induce noncontact anterior cruciate ligament injury. The 

american journal of sports medicine, 32(2), 477-483.  

 

Dragoo, J. L., Braun, H. J., Durham, J. L., Chen, M. R. og Harris, A. H. S. (2102). 

Incidence and risk factors for injuries to the anterior cruciate ligament in national 

collegiate athletic association football. Data from the 2004-2005 through 2008-2009 

national collegiate athletic association injury surveillance system. The american journal 

of sports medicine, 40(5), 990-995. 

 

Duthon, V. B., Barea, C., Abrassart, S., Fasel, J. H., Fritschy, D. og Ménétrey, J. (2006). 

Anatomy of the anterior cruciate ligament. Knee surgery, sports traumatology, 

arthroscopy, 14, 204-213.  



  

41 

 

Ebben, W. P., Fauth, M. L., Petushek, E. J., Garceau, L. R., Hsu, B. E., Lutsch, B. N. o.fl. 

(2010). Gender-based analysis of hamstring and quadriceps muscle activation during 

jump landings and cutting. The journal of strength and conditioning research, 24(2), 

408-415.  

 

Eitzen, I., Moksnes, H., Snyder-Mackler, L. og Risberg, M. A. (2010). A progressive 5-

week therapy program leads to significant improvement in knee function early after 

anterior cruciate ligament injury. Journal of orthopaedic and sports physical therapy, 

40(11), 705-721.  

 

Ekstrand, J., Hägglund, M. og Fuller, C. W. (2011). Comparison of injuries sustained on 

artificial turf and grass by male and female elite football players. Scandinavian journal 

of medicine & science in sports, 21(6), 824-832. 

 

Elias, J. J., Faust, A. F., Chu, Y. Chao, E. Y. og Cosgarea, A. J. (2003). The soleus 

muscle acts as an agonist for the anterior cruciate ligament. An in vitro experimental 

study. The american journal of sports medicine, 31(2), 241-246.  

 

Eriksson, K., Larsson, H., Wredmark, T. og Hamberg, P. (1999). Semitendinosus tendon 

regeneration after harvesting for ACL reconstruction. A prospective MRI study. Knee 

surgery, sports traumatology, arthroscopy, 7(4), 220-225.  

 

Frobell, R., Cooper, R., Morris, H. og Arendt, E. (2012). Acute knee injuries. Í P. Brukner 

og K. Khan (ritstjórar), Clinical sports medicine (4. útgáfa) (626-683). Sidney: McGraw-

Hill.  

 

Frobell, R. B., Lohmander, L. S. og Roos, H. P. (2007). Acute rotational trauma to the 

knee: Poor agreement between clinical assessment and magnetic resonance imaging 

findings. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 17(2), 109-114.  

 

Fujiya, H., Kousa, P., Fleming, B. C., Churchill, D. L. og Beynnon, B. D. (2011). Effect of 

muscle loads and torque applied to the tibia on the strain behavior of the anterior 

cruciate ligament: an in vitro investigation. Clinical biomechanics, 26, 1005-1011.  

 



  

42 

Gianotti, S. M., Marshall, S. W., Hume, P. A. og Bunt, L. (2009). Incidence of anterior 

cruciate ligament injury and other knee ligament injuries: A national population-based 

study. Sports medicine Australia, 12, 622-627.  

 

Glass, R., Waddell, J. og Hoogenboom, B. (2010). The effects of open versus closed 

kinetic chain exercises on patients with ACL deficient or reconstructed knees: A 

systematic review. North american journal of sports physical therapy, 5(2), 74-84.  

 

Granan, L. P., Bahr, R., Steindal, K., Furnes, O. og Engebretsen, L. (2008). Development 

of a national cruciate ligament surgery registry. The norwegian national knee ligament 

registry. The american journal of sports medicine, 36(2), 308-315.  

 

Granan, L. P., Forssblad, M., Lind, M. og Engebretsen, L. (2009). The scandinavian ACL 

registries 2004-2007: baseline epidemiology. Acta Orthopaedica, 80(5), 563-567. 

 

Griffin, L. Y., Albohm, M. J., Arendt, E. A., Bahr, R., Beynnon, B. D., DeMaio o.fl. (2006). 

Understanding and preventing noncontact anterior cruciate ligament injuries: A review 

of the Hunt Valley II meeting, January 2005. The american journal of sports medicine, 

34(9), 1512-1532.  

 

Van Grinsven, S., van Cingel, R. E. H., Holla, C. J. M. og van Loon, C. J. M. (2010). 

Evidence-based rehabilitation following anterior cruciate ligament reconstruction. Knee 

surgery, sports traumatology, arthroscopy, 18, 1128-1144.  

 

Hanson, A. M., Padua, D. A., Blackburn, J. T., Prentice, W. E. og Hirth, C. J. (2008). 

Muscle activation during side-step cutting maneuvers in male and female soccer 

athletes. Journal of athletic training, 43(2), 133-143.  

 

Hewett, T. E., Myer, G. D. og Ford, K. R. (2006). Anterior cruciate ligament injuries in 

female athletes: Part 1, mechanisms and risk factors. The american journal of sports 

medicine, 34(2), 299-311.  

 

Hewett, T. E., Myer, G. D., Ford, K. R., Heidt, R. S., Colosimo, A. J., McLean, S. G. o.fl. 

(2005). Biomechanical measures of neuromuscular control and valgus loading of the 

knee predict anterior cruciate ligament injury risk in female athletes: A prospective 

study. The american journal of sports medicine, 33(4), 492-501.  



  

43 

Hiemstra, L. A., Webber, S., MacDonald, P. B. og Kriellaars, D. J. (2007). Contralateral 

limb strength deficits after anterior cruciate ligament reconstruction using a hamstring 

tendon graft. Clinical biomechanics, 22(5), 543-550.  

 

Hopper, D. M., Goh, S. C., Wentworth, L. A., Chan, D. Y. K., Chau, J. H. W., Wootton, G. 

J. o.fl. (2002). Test-retest reliability of knee scales and functional hop tests one year 

following anterior cruciate ligament reconstruction. Physical therapy in sport, 3(1), 10-

18.  

 

Huston, L. J. og Wojtys, E. M. (1996). Neuromuscular performance characteristics in elite 

female athletes. The american journal of sports medicine, 24(4), 427-436.  

 

Joanna Kvist. (2004). Rehabilitation following anterior cruciate ligament injury. Current 

recommendations for sports participation. Sports medicine, 34(4), 269-280.  

 

Keays, S. L., Bullock-Saxton, J., Keays, A. C. og Newcombe, P. (2001). Muscle strength 

and function before and after anterior cruciate ligament reconstruction using 

semitendonosus and gracilis. The Knee, 8(3), 229-234.  

 

Kernozek, T. W., Torry, M. R. og Iwasaki, M. (2008). Gender differences in lower 

extremity landing mechanics caused by neuromuscular fatigue. The american journal 

of sports medicine, 36(3), 554-564.  

 

Krosshaug, T., Nakamae, A., Boden, B. P., Engebretsen, L., Smith, G., Slauterbeck, J. R. 

o.fl. (2007). Mechanism of anterior cruciate ligament injury in Basketball: video 

analysis of 39 cases. The american journal of sports medicine, 35(3), 359-367.  

 

Lautamies, R., Harilainen, A., Kettunen, J., Sandelin, J. og Kujala, U. M. (2008). Isokinetic 

quadriceps and hamstrings muscle strength and knee function 5 years after anterior 

cruciate ligament reconstruction: comparison between bone-patellar tendon-bone and 

hamstring tendon autografts. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy, 16, 

1009-1016.  

 

Lentz, T. A., Zeppieri, G., Jr., Tillman, S. M., Indelicato, P. A., Moser, M. W., George, S. Z. 

o.fl. (2012). Return to preinjury sports participation following anterior cruciate ligament 

reconstruction: Contributions of demographic, knee impairment, and self-report 

measures. Journal of orthopaedic & sports physical therapy, 42(11), 893-901. 



  

44 

Li, S., Su, W., Zhao, J., Xu, Y., Bo, Z., Ding, X. o.fl. (2011). A meta-analysis of hamstring 

autografts versus bone-patellar tendon-bone autografts for reconstruction of the 

anterior cruciate ligament. The knee, 18(5), 287-293.  

 

Lind, M., Menhert, F. og Pedersen, A. B. (2009). The first results form the danish ACL 

reconstruction registry: epidemiologic and 2 year follow-up results from 5.818 knee 

ligament reconstructions. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy, 17, 117-

124.  

 

. Lohmander, L. S., Östenberg, A., Englund, M. og Roos. H. (2004). High prevalence of 

knee osteoarthritis, pain, and functional limitations in female soccer players twelve 

years after anterior cruciate ligament injury. Arthritis and Rheumatism, 50(10), 3145-

3152. 

 

Logerstedt, D., Grindem, H., Lynch, A., Eitzen, I., Engebretsen, L., Risberg, M. A. o.fl. 

(2012). Single-legged hop tests as predictors of self-reported knee function after 

anterior cruciate ligament reconstruction: The Delaware-Oslo ACL cohort study. The 

american journal of sports medicine, 40(10), 2348-2355. 

 

Logerstedt, D., Lynch, A., Axe, M. J. og Snyder-Mackler, L. (2012). Pre-operative 

quadriceps strength predicts IKDC2000 scores 6 months after anterior cruciate 

ligament reconstruction. The knee, 20(3), 208-212.  

 

Lynn, S. K. og Costigan, P. A. (2009). Changes in the medial-lateral hamstring activation 

ratio with foot rotation during lower limb exercise. Journal of electromyography and 

kinesiology, 19(3), 197-205.  

 

Madick, S. (2011). Anterior cruciate ligament reconstruction of the knee. AORN journal, 

93(2), 210-225.  

 

Magee, D. J. (2008). Orthopedic physical assessment (5. Útgáfa) (727-843). St. Louis 

Missouri: Saunders – Elsevier.  

 

Makihara, Y., Nishino, A., Fukubayashi, T. og Kanamori, A. (2006). Decrease of knee 

flexion torque in patients with ACL reonstruction: combined analysis of the architecture 

and function of the knee flexor muscles. Knee surgery, sports traumatology, 

arthroscopy, 14(4), 310-317.  



  

45 

Malinzak, R. A., Colby, S. M., Kirkendall, D. T., Yu, B. og Garrett, W. E. (2001). A 

comparison of knee joint motion patterns between men and women in selected athletic 

tasks. Clinical Biomechanics, 16, 438-445.  

 

Marx, R. G., Jones, E. C., Allen, A. A., Altchek, D. W., O‘Brien, S. J., Rodeo, S. A. o.fl. 

(2001). Reliability, validity, and responsiveness of four knee outcome scales for 

athletic patients. The journal of bone & joint surgery, 83(10), 1459-1469.  

 

Mikkelsen, C., Werner, S. og Eriksson, E. (2000). Closed kinetic chain alone compared to 

combined open and closed kinetic chain exercises for quadriceps strengthening after 

anterior cruciate ligament reconstruction with respect to return to sports: a prospective 

matched follow-up study. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy, 8, 337-342.  

 

Mohamed, O., Perry, J. og Hislop, H. (2003). Synergy of medial and lateral hamstrings at 

three positions of tibial rotation during maximum isometric knee flexion. The knee, 

10(3), 277-281.  

 

Myer, D. M., Ford, K. R. og Hewett, T. E. (2005). The effects of gender on quadriceps 

muscle activation strategies during a maneuver that mimics a high ACL injury risk 

position. Journal of electromyography and kinesiology, 15(2), 181-189.  

 

Myklebust, G., Engebretsen, L., Brækken, I. H., Skjølberg, O. E. og Bahr, R. (2003). 

Prevention of anterior cruciate ligament injuries in female team handball players: A 

prospective intervention study over three seasons. Clinical journal of sports medicine, 

13, 71-78.  

 

Myklebust, G., Maehlum, S., Engebretsen, L., Strand, T. og Solheim, E. (1997). 

Registration of cruciate ligament injuries in Norwegian top level team handball. A 

prospective study covering two seasons. Scandinavian journal of medicine & science 

in sports, 7, 289-292.  

 

Myklebust, G., Mæhlum, S., Holm, I. og Bahr, R. (1998). A prospective cohort study of 

anterior cruciate ligament injuries in elite Norwegian team handball. Scandinavian 

journal of medicine & science in sports, 8, 149-153.  

 



  

46 

Nikolaou, V. S., Efstathopoulos, N. og Wredmark, T. (2007). Hamstring tendons 

regeneration after ACL reconstruction: An overview. Knee surgery, sports 

traumatology, arthroscopy, 15(2), 153-160.  

 

Noyes, F. R., Barber, S. D. og Mangine, R. E. (1991). Abnormal lower limb symmetry 

determined by function hop tests after anterior cruciate ligament rupture. The 

American journal of sports medicine, 19(5), 513-518.  

 

Oh, Y. K., Lipps, D. B., Ashton-Miller, J. A. og Wojtys, E. M. (2012). What strains the 

anterior cruciate ligment during a pivot landing. The american journal of sports 

medicine, 40(3), 574-583.  

 

Olsen, O. E., Myklebust, G., Engebretsen, L. og Bahr, R. (2004). Injury mechanism for 

anterior cruciate ligament injuries in team handball: A systematic video analysis. The 

american journal of sports medicine, 32(4), 1002-1012.  

 

Olsen, O. E., Myklebust, G., Engebretsen, L., Holmes. I. og Bahr, R. (2003). Relationship 

between floor type and risk of ACL injury in team handball. Scandinavian journal of 

medicine & science in sports, 13(5), 299-304. 

 

Onishi, H., Yagi, R., Oyama, M., Akasaka, K., Ihashi, K. og Handa, Y. (2002). EMG-angle 

relationship of the hamstring muscles during maximum knee flexion. Journal of 

electromyography & kinesiology, 12(5), 399-406.  

 

Orishimo, K. F., Kremenic, I. J., Mullaney, M. J., McHugh, M. P. og Nicholas, S. J. (2010). 

Adaptations in single-leg hop biomechanics following anterior cruciate ligament 

reconstruction. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy, 18, 1587-1593.  

 

Pandy, M. G. og Shelburne, K. B. (1997). Dependence of cruciate-ligament loading on 

muscle forces and external load. Journal of biomechanics, 30(10), 1015-1024.  

 

Palmieri-Smith, R. M., McLean, S. G., Ashton-Miller, J. A. og Wojtys, E. M. (2009). 

Association of quadriceps and hamstrings cocontraction patterns with knee joint 

loading. Journal of athletic training, 44(3), 256-263.  

 



  

47 

Pantano, K. J., White, S. C., Gilchrist, L. A. og Leddy, J. (2005). Differences in peak knee 

valgus angles between individuals with high and low Q-angles during a single limb 

squat. Clinical Biomechanics, 20(9), 966-972.  

 

Perry, M. C., Morrissey, M. C., King, J. B., Morrissey, D. og Earnshaw, P. (2005). Effects 

of closed versus open kinetic chain knee extensor resistance training on knee laxity 

and leg function in patients during 8- to 14-week post-operative period after anterior 

cruciate ligament reconstruction. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy, 

13(5), 357-369.  

 

Prodromos, C. C., Han, Y., Rogowski, J., Joyce, B. og Shi, K. (2007). A meta-analysis of 

the incidence of anterior cruciate ligament tears as a function of gender, sport, and a 

knee injury – reduction regimen. The journal of arthroscopic and related surgery, 

23(12), 1320-1325.  

 

Øiestad, B. E., Holm, I., Aune, A. K., Gunderson, R., Myklebust, G., Engebretsen, L. o.fl. 

(2010). Knee function and prevalence of knee osteoarthritis after anterior cruciate 

ligament reconstruction: A prospective study with 10 to 15 years of follow-up. The 

american journal of sports medicine, 38(11), 2201-2210. 

 

Reid, A., Birmingham, T. B., Stratford, P. W., Alcock, G. K. og Giffin, J. R. (2007). Hop 

testing provides a reliable and valid outcome measure during rehabilitation after 

anterior cruciate ligament reconstruction. Journal of the american physical therapy 

association, 87(3), 337-349.  

 

Ristanis, S., Tsepis, E., Giotis, D., Stergiou, N., Cerulli, G. og Georgoulis, A. D. (2009). 

Electromechanical delay of the knee flexor muscles is impaired after harvesting 

hamstring tendons for anterior cruciate ligament reconstruction. The american journal 

of sports medicine, 37(11), 2179-2185.  

 

Robertson, V., Ward, A., Low, J. og Reed, A. (2007). Electrotherapy Explained (4. útgáfa) 

(221-249). London: Elsevier, Butterworth-Heineman.  

 

 

 



  

48 

Rogers, J. C. og Irrgang, J. J. (2003). Measures of adult lower extremity function: The 

American Academy of Orthopedic Surgeons Lower Limb Questionnaire, The Activities 

of Daily Living Scale of the Knee Outcome Survey (ADLS), Foot Function Index (FFI), 

Functional Assessment System (FAS), Harris Hip Score (HHS), Index of Severity for 

Hip Osteoarthritis (ISH), Index of Severity for Knee Osteoarthritis (ISK), Knee Injury 

and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), and Western Ontario and McMaster 

Universities Osteoarthritis Index (WOMAC™). Arthritis care and research, 49(S5), 

S67-S84.  

 

Roos, E. M., Roos, H. P., Lohmander, L. S., Ekdahl, C. og Beynnon, B. D. (1998). Knee 

injury and osteoarthritis outcome score (KOOS): Development of a self-administered 

outcome measure. Journal of orthopaedic & sports physical therapy, 28(2), 88-96.  

 

Sarwar, R., Niclos, B. B. og Rutherford, O. M. (1996). Changes in muscle strength, 

relaxation rate and fatiguability during the human menstrual cycle. Journal of 

physiology, 493(1), 267-272.  

 

Shaarani, S. R., Moyna, N., Moran, R. og O’Byrne, J. M. (2012). Prehabilitation: the void 

in the management of anterior cruciate ligament injuries – a clinical review. ISRN 

Rehabilitation, 12, 1-11.  

 

Shambaugh, J. P., Klein, A. og Herbert, J. H. (1991). Structural measures as predictors of 

injury in basketball players. Medicine and science in sports and exercise, 23(5), 522-

527. 

 

Shimokochi, Y. og Shultz, S. J. (2008). Mechanism of noncontact anterior cruciate 

ligament injury. Journal of athletic training, 43(4), 396-408.  

 

Silvers, H. J. og Mandelbaum, B. R. (2011). ACL injury prevention in the athlete. Sport 

orthopädie traumatologie, 27, 18-26.  

 

Snyder-Macker, L. og Lewek, M. (2005). The knee. Í P. K. Levangie og C. C. Norkin 

(ritstjórar), Joint structure and function: A comprehensive analysis (4. útgáfa) (393-

436). Philadelphia: F.A. Davis Company.  

 

 



  

49 

Tadokoro, K., Matsui, N., Yagi, M., Kuroda, R., Kurosaka, M. og Yoshiya, S. (2004). 

Evaluation of hamstrings strength and tendon regrowth after harvesting for anterior 

cruciate ligament reconstruction. The american journal of sports medicine, 32(7), 

1644-1650.  

 

Tagesson, S., Öberg, B., Good, L. og Kvist, J. (2008). A comprehensive rehabilitation 

program with quadriceps strengthening in closed versus open kinetic chain exercises 

in patients with anterior cruciate ligament deficiency. A randomized clinical trial 

evaluating dynamic tibial translation and muscle function. The american journal of 

sports medicine, 36(2), 298-307.  

 

Tashiro, T., Kurosawa, H., Kawakami, A., Hikita, A. og Fukui, N. (2003). Influence of 

medial hamstring tendon harvest on knee flexor strength after anterior cruciate 

ligament reconstruction. The american journal of sports medicine, 31(4), 522-529.  

 

Taylor, D. C., DeBerardino, T. M., Nelson, B. J., Duffey, M., Tenuta, J., Stoneman, P. D. 

o.fl. (2009). Patellar tendon versus hamstring tendon autografts for anterior cruciate 

ligament reconstruction: A randomized controlled trial using similar femoral and tibial 

fixation methods. The american journal of sports medicine, 37(10), 1946-1957.  

 

Uhorchak, J. M., Scoville, C. R., Williams, G. N., Arciero, R. A., St Pierre, P. og Taylor, D. 

C. (2003). Risk factors associated with noncontact injury of the anterior cruciate 

ligament: A prospective four-year evaluation of 859 West Point cadets. The american 

journal of sports medicine, 31(6), 831-842.  

 

Williams, A. og Newell , R. L. M. (2005). Knee. Í S. Standring (ritstjóri), Gray‘s anatomy: 

The anatomical basis of clinical practice (39. útgáfa) (1471-1488). Philadelphia: 

Elsevier Churchill Livingstone 

 

Wojtys, E. M., Huston, L. J., Boynton, M. D., Spindler, K. P. og Lindenfeld, T. N. (2002). 

The effect of the menstrual cycle on anterior cruciate ligament injuries in women as 

determined by hormone levels. The american journal of sports medicine, 30(2), 182-

188.  

 



  

50 

Wojtys, E. M., Huston, L. J., Lindenfeld, T. N., Hewett, T. E. og Greenfield, M. L. V. H. 

(1998). Association between the menstrual cycle and anterior cruciate ligament 

injuries in female athletes. The american journal of sports medicine, 26(5), 614-619.  

 

Zebis, M. K., Andersen, L. L., Bencke, J., Kjær, M. og Aagaard, P. (2009) 

Identification of athletes at future risk of anterior cruciate ligament ruptures by 

neuromuscular screening. The american journal of sports medicine, 37(10), 1967-

1973.  

  



  

51 

Myndaheimildaskrá 

Mynd 1: National Brace and Splint. Sótt 27. apríl af 

http://www.nationalbraceandsplint.com/Knee-Braces--Knee-Supports_c_16.html 

 

Mynd 2: Hamstring Stretch. Sótt 27. apríl af 

http://www.floota.com/HamstringStretch.html 

 

Mynd 3: Sports Podiatry. Sótt 27. Apríl af 

http://www.sportspodiatry.co.uk/knee_ant_cruciate.htm 

 

Mynd 4: Human Skeleton. Sótt 27. apríl af 

http://www.kidport.com/reflib/science/humanbody/skeletalsystem/HumanSkeleton.htm 

 

Mynd 5: Knee Stability and Punching Power [Part 1]. Sótt 27. apríl af 

http://ericwongmma.com/knee-stability-and-punching-power-part-1/ 

  



  

52 

Viðauki I 

Meðferðarform 

Endurhæfingaáætlun eftir fremra krossbandsslit 

1. stig (vika 1) 

Markmið á fyrsta stigi endurhæfingarinnar er að minnka sársauka og bólgu í hnélið, t.d. 

með kælingu og æfingum. Virkur hreyfiferill í hné er 0-90° á þessu tímabili og er mikil 

áhersla lögð á að ná fullri réttu. Það skal gert með æfingum eins og að draga hæla að 

rassi, ASLR (active straight leg raise) og rennslishreyfingum fyrir hnéskel í allar áttir. Fyrri 

vöðvastjórn og krafti skal náð með ísómetrískum og ísótónískum æfingum í opinni keðju 

(90-40°) og lokaðri keðju (0-60°). Síðast skal vinna í bættu göngumynstri.  

2. stig (vika 2-9) 

Markmið á stigi 2 er að ná 120° beygju í hné frá annarri viku og 130° frá fimmtu viku. 

Einnig skal ná og viðhalda fullri réttu í hnélið. Styrktaræfingum skal haldið áfram með 

ísómetrískum og ísótónískum æfingum þar sem sérstök áhersla er lögð á framan- og 

aftanlærisvöðva. Gönguæfingar skulu byrja á þriðju viku og má sjúklingur byrja að skokka 

beint fram frá áttundu viku. Viðkomandi má hjóla og synda frá þriðju viku, fara á stigvél frá 

fjórðu viku og hjóla úti frá áttundu viku. 

3. stig (vika 9-16) 

Þegar á þriðja og fjórða mánuð er komið skal leggja áherslu á að viðhalda fullum hreyfiferli 

í hné, bæta vöðvastyrk og úthald vöðva umhverfis hné en til þess þarf að bæta við 

þyngdum í opinni og lokaðri keðju. Taugavöðvaþjálfum með aukinni áherslu á dýnamískan 

stöðugleika og plýómetrískar æfingar er bætt við á þessu stigi. Auka skal æfingatíma og 

venja viðkomandi einstakling við aukið álag. Stökkæfingar á báðum fótum mega byrja á 

þessu stigi endurhæfingarinnar en svo skal vinna hægt að því að stökkva á öðrum fæti. 

Útihlaup eru leyfileg frá 13. Viku. 

4. stig (vika 16-22)  

Síðasta stig endurhæfingarinnar felst í því að hámarka vöðvastyrk og úthald í vöðvum 

umhverfis hné. Taugavöðvastjórn skal líka hámarka með áherslu á hopp, snerpuæfingar 

og sérhæfða íþróttamiðaða þjálfun. Íþróttamiðuð þjálfun felur í sér breytileika í hlaupum, 

snúningum og stefnubreytingum. Hér skal einnig hámarka æfingatíma og hraða á 

æfingum til að líkja eftir íþróttinni sem viðkomandi stefnir á að koma aftur í.  
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Viðauki II 

Samþykki forráðamanna 

Vöðvavirkni við stökkpróf á öðrum fæti hjá íþróttakonum eftir slit og endurgerð 

fremra krossbands með vef úr semitendinosus hluta hamstrings  

Tilgangur og framkvæmd 

Flestar rannsóknir mæla styrk hamstring eftir aðgerð þar sem þræðir úr hluta vöðvans er 

notaður til að endurgera fremra krossband sem hefur slitnað. Ekki hefur verið kannað 

hvort hreyfistjórn sé breytt að einhverju leyti. Því er markmið þessarar rannsóknar að bera 

saman vöðvavirkni milli einstaklinga sem gengist hafa undir ofangreinda aðgerð og 

ómeiddra, við framkvæmd stökkprófa. Niðurstöðurnar munu auka skilning á því hvort 

nauðsynlegt sé að gera endurhæfingu eftir krossbandsaðgerðir sérhæfðari fyrir þann hluta 

hamstrings sem fyrir áverkanum verður, þegar vefur er tekinn í nýtt fremra krossband. 

Sóst verður eftir þátttöku íþróttamanna úr íþróttafélögum á stór-Reykjavíkursvæðinu og 

nærsveitum. Íþróttamenn koma í mælingu í eitt skipti (um 60 mínútur) til að meta 

vöðvavirkni við þrjú stökkpróf sem notuð eru til að meta færni íþróttafólks eftir meiðsli. 

Rannsakendur og ábyrgðamaður munu einir hafa aðgang að gögnum rannsóknarinnar og 

verður ekki hægt að rekja þau til einstaka þátttakenda. Þátttakendum er heimilt að hafna 

þátttöku eða hætta í rannsókninni á meðan henni stendur, án skýringa og án nokkurra 

eftirmála. Ekki er greitt fyrir þátttöku og enginn sérstakur ávinningur er fyrir þátttakendur. 

Lítil sem engin áhætta fylgir þátttöku, enda stökkin áþekk þeim æfingum sem tíðkast á 

íþróttaæfingum, en þó verða þátttakendur tryggðir fyrir óhöppum sem hugsanlega gætu 

hlotist við mælingar.   

Samstarf 

Undirrituðum hefur verið kynnt ofangreind rannsókn og samþykkir samstarf við 

rannsakendur rannsóknarinnar; Örnu Mekkín Ragnarsdóttur og Sigurvin Inga Árnason, 

sem svarað hafa spurningum mínum varðandi einstök atriði rannsóknarinnar. Samstarf 

þetta felst í að leyfa rannsakendum að kynna rannsóknina þeim hópi íþróttamanna 

sem undirritaður hefur umsjón með. Samþykki þetta er veitt með fyrirvara um samþykkt 

Vísindasiðanefndar. 

 

__________________________________________   

Staður og dagsetning 

__________________________________________ 

Undirskrift / Staða / Nafn íþróttafélags 
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Viðauki III 

Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur 

Titill rannsóknar: Vöðvavirkni við stökkpróf á öðrum fæti hjá íþróttakonum eftir slit og 

endurgerð fremra krossbands með vef úr semitendinosus hluta hamstrings. 

Markmið rannsóknarinnar er að mæla vöðvavirkni 20 einstaklinga sem slitið hafa fremra 

krossband og farið í skurðaðgerð í kjölfarið, þar sem hluti af sin aftanlæris- vöðva er notuð 

til að gera nýtt krossband. Merkið úr vöðvum þessa hóps verður borið saman við 

vöðvavirkni hjá 20 manns sem ekki hafa slitið krossband. Niðurstöður munu varpa ljósi á 

það hvort virkni vöðva breytist hugsanlega eftir áverka sem þennan og munu e.t.v. hafa 

áhrif á endurhæfingu eftir slíkar skurðaðgerðir. 

Framvkæmd rannsóknar: Þátttakendur mæta og svara spurningum um aldur, hæð, þyngd 

og fyrri meiðslasögu.  Að lokinni stuttri upphitun verða þeir síðan beðnir um að 

framkvæma þrjú stökkpróf (á hvorum fæti fyrir sig) á meðan vöðvavirkni er mæld með 

yfirborðselektróðum. Mælingar munu taka um klukkustund. 

Undirritaður staðfestir hér með undirskrift sinni að hafa lesið þær upplýsingar um 

rannóknina sem honum voru afhentar, og fengið fullnægjandi svör og útskýringar á 

einstökum þáttum hennar. Undirritaður tekur þátt í rannsókninni af fúsum og frjálsum vilja 

og er ljóst að þó að hann hafi skrifað undir þá geti hann hætt þátttöku hvenær sem er, án 

útskýringa og án afleiðinga. Undirrituðum er ljóst að öllum gögnum verður eytt að 

rannsókninni lokinni.  Honum hefur verið skýrt frá fyrirkomulagi trygginga fyrir þátttakendur 

rannsóknarinnar.  Upplýsingabréf og samþykki fyrir þessari rannsókn eru í tvíriti og 

þátttakandi mun halda eftir eintaki af hvoru tveggja. 

 

_____________________   _________________________________ 

Staður og dagsetning     Nafn þátttakanda 

 

Undirritaður, stafsmaður rannsóknarinnar, staðfestir hér með að hafa veitt upplýsingar um 

eðli og tilgang hennar, í samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir. 

 

________________________________________ 

Nafn þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna fyrir 
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Viðauki IV 

Spurningalisti til þátttakenda 

Almenn skráning 

 

Auðkenni þátttakanda: 

Kyn: 

Aldur: 

Hæð: 

Þyngd: 

Íþróttagrein:  

Rikjandi fótleggur:  

 

Hefur þú undanfarna 6 mánuði orðið fyrir meiðslum neðri útlim sem gerðu það að verkum 

að þú þurftir að sleppa æfingu/keppni í kjölfarið:  Já ( ) Nei ( ) 

 

Ef já... Hvers konar meiðsli og hvenær: (ef þátttakandi hefur meiðst á fleiri en einum stað 

eru nýlegustu meiðslin skráð fyrst og svo hin í réttri tímaröð) 

_________________________________________________________________ 

Þurftirðu að leita til læknis/sjúkraþjálfara vegna meiðslanna? Já ( ) Nei ( ) 

Ef já... hver var greining meiðslanna? 

_________________________________________________________________ 

 

Finnurðu enn fyrir meiðslunum í dag? Já ( ) Nei ( ) ... ef já við hvaða iðkun? 

_________________________________________________________________ 

 

Ef þú hefur farið í skurðaðgerð eftir krossbandaslit, hvaða bæklunarskurðlæknir 

framkvæmdi aðgerðina? 

_________________________________________________________________ 

Hversu lengi varstu í sjúkraþjálfun eftir krossbandaslit?________ eftir aðgerð?______ 
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Viðauki V 

KOS – ADLS Spurningalisti 

Leiðbeiningar: 

Þessi spurningalisti er hannaður til að ákvarða einkenni og hömlur sem hnéð veldur þér 

við þínar venjulegu daglegu athafnir. Vinsamlegast svaraðu sérhverri spurningu með því 

að merkja við þá einu staðhæfingu sem lýsir best þínu ástandi undanfarna 1-2 daga. 

Vinsamlega merkið einungis við það svar sem best lýsir þér við hefðbundin dagleg störf, 

þó svo að fleiri en ein staðhæfing gæti svarað spurningunni. 

Dagsetning:_____________ Nafn:___________________________________ 

 

Einkenni 

Að hve miklu leyti hefur hvert eftirfarandi einkenna áhrif á getu þína til daglegra athafna? 

(Merkið við eitt svar við hverri spurningu) 

 

 

Ég hef 
ekki þetta 
einkenni 

Ég hef 
þetta 

einkenni – 
en það 

hefur ekki 
áhrif á 
athafnir 
mínar 

Þetta 
einkenni 

hefur 
svolítil 
áhrif á 
athafnir 
mínar  

Þetta 
einkenni 
hefur þó 
nokkur 
áhrif á 
athafnir 
mínar  

Þetta 
einkenni 

hefur mjög 
mikil áhrif 
á athafnir 

mínar 

Þetta 
einkenni 
kemur í 
veg fyrir 
þátttöku 

mína í öllum 
daglegum 
athöfnum 

Sársauki        

Stirðleiki        

Bólgur        

Hné 
hliðrast til - 
lætur undan 

      

Kraftleysi       

Helti       
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Hömlur  við daglegar athafnir: 

Hvaða áhrif hefur hnéð á getu þína til að ... (Merkið aðeins við eitt svar í hverri línu) 

 

Athöfnin 
er ekki 
erfið 

Athöfnin 
veldur 

sáralitlum 
erfiðleikum 

Athöfnin 
er dálítið 

erfið   

Athöfnin 
er þó 

nokkuð 
erfið   

Athöfnin 
er mjög 

erfið 

Ég er 
ófær um að 
framkvæma 

þessa 
athöfn 

Ganga?        

Ganga 
upp stiga? 

      

Ganga 
niður stiga? 

      

Standa?       

Krjúpa á 
hné þitt? 

      

Sitja á 
hækjum 
þér? 

      

Sitja með 
hnéð 
bogið? 

      

Rísa upp 
úr stól? 

      

 

Veldu tölustaf á bilinu 0 til 100 sem lýsir því hversu vel þú getur notað hnéð við þín 

venjulegu daglegu störf.  100 lýsir færni í hné fyrir áverka og 0 lýsir alls engri getu til að 

sinna þínum daglegum störfum. 

 Svar: ______________________ 

Hvernig myndir þú meta almenna færni í hné við þín venjubundnu daglegu störf? 

(vinsamlegast merktu við það eitt svar sem lýsir þér best) 

 Eðlileg 

 Nærri eðlileg 

 Óeðlileg 

 Mjög óeðlileg 

Hvernig mundirðu meta núverandi getu þína til daglegra athafna í kjölfar hnéáverkans? 

(vinsamlegast merktu við það eina svar sem lýsir þér best) 

 Eðlileg 

 Nærri eðlileg 

 Óeðlileg 

 Mjög óeðlileg 
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Viðauki VI 

KOOS Spurningalisti 

KOOS hnékönnun 

Dagsetning:   /         /   Nafn/auðkenni:                              

Leiðbeiningar: Óskað er eftir þínu mati á ástandi hnés þíns. Upplýsingarnar munu 

hjálpa okkur að fylgjast með líðan þinni í hnénu og hversu vel þér gengur að framkvæma 

venjubundnar athafnir. 

Svaraðu sérhverri spurningu með því að merkja í viðeigandi reit, aðeins skal merkja í 

einn reit fyrir hverja spurningu. Ef þú ert óviss um svar við spurningu, reyndu 

vinsamlegast að velja besta svarið. 

Einkenni 

Þessum spurningum skal svara með einkenni síðastliðinnar viku í huga. 

S1. Er bólga í hnénu?  

Aldrei  Sjaldan  Stundum   Oft   Alltaf 

                                   

S2. Finnurðu fyrir marri, heyrir smelli eða eitthvert annað hljóð þegar þú hreyfir hnéð?  

Aldrei  Sjaldan  Stundum   Oft   Alltaf 

                                   

S3. Læsist hnéð eða festist við hreyfingu?  

Aldrei  Sjaldan  Stundum   Oft   Alltaf 

                                   

S4. Geturðu rétt úr hnénu til fullnustu?  

Alltaf  Oft   Stundum         Sjaldan  Aldrei 

                              

S5. Geturðu beygt hnéð til fullnustu? 

Alltaf  Oft   Stundum         Sjaldan  Aldrei 
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Stirðleiki  

Eftirfarandi spurningar varða hversu miklum stirðleika þú hefur fundið fyrir í hnélið 

þínum síðastliðna viku. Stirðleiki er tilfinning um mótstöðu gegn hreyfingu í hnénu, sem 

annars ætti að vera áreynslulaus. 

S6. Hversu mikill er stirðleikinn í hnénu fyrst eftir að þú vaknar á morgnana?  

Enginn  Svolítill  Þó nokkur  Mjög mikill  Gríðarlegur 

                                          

S7. Hversu mikill er stirðleikinn í hnénu eftir að þú situr um stund, leggur þig eða hvílir 

seinna um daginn? 

Enginn  Svolítill  Þó nokkur  Mjög mikill  Gríðarlegur 

                                          

Sársauki 

P1. Hversu oft finnurðu fyrir sársauka í hné? 

Aldrei  Mánaðarlega Vikulega  Daglega  Alltaf 

                            

Hversu miklum sársauka hefurðu fundið fyrir í hnénu síðastliðna viku við eftirfarandi  

athafnir? 

P2. Vinda/snúa upp á hnéð 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

P3. Rétta úr hnénu til fullnustu 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

P4. Beygja hnéð til fullnustu 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

P5. Ganga á jafnsléttu 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 
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P6. Ganga upp eða niður stiga 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

P7. Rúmliggjandi að nóttu til 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

P8. Sitjandi eða liggjandi 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

P9. Standandi upprétt 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

Geta til daglegra athafna. 

Eftirfarandi spurningar varða líkamlega starfræna færni. Með því er átt við getu þína til að 

hreyfa þig og sjá um sjálfa(n) þig. Fyrir sérhverja athöfn sem hér fer á eftir, vinsamlegast 

gefðu til kynna hversu miklum erfiðleikum þú hefur orðið fyrir síðastliðna viku vegna hnés 

þíns. 

A1. Ganga niður stiga 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

A2. Ganga upp stiga 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

A3. Rísa upp úr stól 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

A4. Standa 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 
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A5. Beygja þig niður að gólfi/taka hlut upp af gólfi 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

A6. Ganga á jafnsléttu 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

A7. Setjast inn í/stíga út úr bíl 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

A8. Fara í búðir 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

A9. Klæða þig í sokka 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

A10. Fara fram úr rúminu 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

A11. Fara úr sokkum 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

A12. Liggja í rúminu (snúa þér, viðhalda stöðu á hné)  

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

A13. Stíga ofan í baðkar/komast upp úr 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 
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A14. Sitja 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

A15. Setjast á klósettið/standa upp 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

A16. Erfiðari heimilisstörf (flytja til þunga hluti, skrúbba gólf, o.s.frv.)  

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

A17. Léttari heimilisstörf (elda mat, þurrka af, o.s.frv.) 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

Starfræn geta, íþróttir, tómstundargaman 

Eftirfarandi spurningar varða líkamlega færni við erfiðari athafnir. Fyrir sérhverja athöfn sem 

hér fer á eftir, vinsamlegast gefðu til kynna hversu miklum erfiðleikum þú hefur orðið fyrir 

síðastliðna viku vegna hnés þíns. 

SP1. Setjast á hækjur þér 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

SP2. Hlaupa 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

SP3. Hoppa 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

SP4. Snúa/vinda upp á veika hnéð 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 
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SP5. Krjúpa á kné 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

Lífsgæði 

Q1. Hversu oft verðurðu var/vör við hnévandamálið þitt? 

Aldrei  Mánaðarlega Vikulega  Daglega  Stöðugt 

                               

Q2. Hefurðu aðlagað lífsstíl þinn til að forðast athafnir sem mögulega skaða hnéð? 

Alls ekki  Svolítið  Þó nokkuð  Mjög mikið  Algerlega 

                                          

Q3. Hversu miklar áhyggjur hefurðu vegna þess að þú vantreystir hnénu? 

Engar  Svolitlar  Þó nokkrar  Mjög miklar  Gríðarlegar 

                                             

Q4. Hversu miklum vanda veldur hnéð þér yfirleitt? 

Engum  Svolitlum  Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum 

                                             

Þakka þér kærlega fyrir að svara öllum spurningum þessa spurningalista. 
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