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Ágrip 

 

Áhættuþættir áverka á fremra krossband 

og hugleiðingar um hvernig áverkinn gerist 

 

Þessi ritgerð fjallar um megin áhættuþætti meiðsla eða slits á fremra krossbandi í hné og 
líkurnar á að hljóta slíkan skaða. Slit á fremra krossbandi eru algeng meiðsl í íþróttum, ekki 
síst á meðal kvenna. Almennum áhættuþáttum er skipt niður í þætti í umhverfinu annars vegar 
og þætti innan líkamans hins vegar, en þeir eru líffærafræðilegir þættir, hormónar og 
hreyfistjórn. Hægt er að tengja þessa þætti síðan við kyn, aldur, þyngd, fjölskyldusögu, 
líkamsgerð, vöðvastyrk, samhæfingu og þreytu, á meðan þættir í umhverfinu taka til 
leikvallar, tegundar gólfs, viðnáms og skóbúnaðar ásamt krafna um hreyfistjórn með tilliti til 
umhverfisins í margbreytilegu umhverfi þar sem þarf að taka eftir og bregðast við hreyfingum 
annara eins og í kappleik og bregðast við þeim á réttan hátt.   

Að auki er stutt umræða um algengustu aðstæðurnar sem geta leitt til meiðsla á fremri 
krossböndum og hvernig áverkinn gerist. 

Niðurstaða þessarar heimildaritgerðar er að það eru margir þættir, bæði innan og utan 
líkamans sem geta verið áhættuþættir fyrir meiðsl á fremra krossbandi en líklegast er um 
flókið samspil samverkandi þætta um að ræða í flestum meiðslunum.  
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ABSTRACT 

 

 

Risk factors of anterior cruciate ligament injury 

and thoughts about the occurrence of injury 

 

The aim of this thesis is to review the main risk factors involved in an injury or complete tear 
of the anterior cruciate ligament at the knee and the likelihood of being subjected to such an 
injury. Tear of the anterior cruciate ligament is a common sports injury, not the least among 
women.  General risk factors are divided into factors in the environment, on the one hand, and 
internal factors, on the other hand, that is those factors involving anatomical structures, 
hormones and motor control. These factors may be related to sex, age, family history, body 
composition, muscle strength, coordination and fatigue, while factors in the environment 
include the sport field, type of floor, friction and shoes as well as motor control demands in an 
open variable environment. In such an environment one has to attend to and react upon 
movement of adversaries in a match and coordinate  appropriate responses.  

In addition, there is a short discussion about the most common circumstances in which the 
injury occurs and the mechanism of the injury at the knee. 

The conclusion of this review is that many factors, both internal and external ones, play a role 
as risk factors, and most likely some combinations of factors are involved.   
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INNGANGUR 

Undanfarin ár hefur umræða um krossbandaáverka aukist mikið og þá sérstaklega hjá 

kvenkyns íþróttafólki sem stundar íþróttir sem krefjast snöggra, hraðra hreyfinga og 

stefnubreytinga. Krossbandameiðsl eru í lang flestum tilfellum þannig að krossböndin slitna 

alveg en togna í fæstum. Slit á fremra krossbandi hvort sem það er á aftari hliðlægum eða 

fremri miðlægum hluta eða báðum hlutum þýðir yfirleitt langa og erfiða endurhæfingu hvort 

sem valið er um að fara í aðgerð eða ekki. Á sama hátt geta slík meiðsl skert getu einstaklings 

mikið til síns áhugamáls eða getu til daglegra hreyfinga. Af áverkum á krossbönd eru áverkar 

á fremra krossbandi mun algengari heldur en áverkar á aftara krossbandi. Því mun ég aðallega 

fjalla um áverka á fremri krossböndum.  Einn af hverjum 10 krossbandaáverkum er á aftara 

krossbandi og er megnið af þeim af völdum íþrótta en aðrir af völdum umferðarslysa. Áverkar 

á fremra krossband í Skandínavíu eru taldir vera 5 til 10 tilfelli á hverja 10.000 íbúa. Meiðsl á 

fremra krossbandi eru því miður algeng í íþróttum  en algengust eru meiðslin í handbolta þar 

sem 4-8% leikmanna meiðast árlega  og  konur þrisvar til fimm sinnum oftar en karlar (Bahr 

og Mæhlum, 2004).  

Um það bil 80.000-250.000 sem stunda íþróttir á aldrinum 15-25 ára hljóta áverka á fremra 

krossbandi í Bandaríkjunum einum saman á ári.  En þessi fjöldi er meira en helmingur allra 

áverka á fremra krossband í Bandaríkjunum og fer þessi tala hækkandi með aukinni þátttöku 

kvenna í íþróttum. Kostnaðurinn við skurðaðgerðir og endurhæfingu hefur þar verið metinn 

u.þ.b. 17.000 $ hvert tilfelli. Þá er ekki meðtalinn sá kostnaður sem kann síðar að bætast við 

vegna vandamála í framtíðinni eins og ótímabærrar brjóskeyðingar, slitgigtar eða aðgerða. 

(Myer, Ford og Hewitt, 2004). Til dæmis er slitgigt í hné tíu sinnum algengari hjá 

einstaklingum sem hafa hlotið áverka á fremra krossband heldur en almennt er (Fleming, 

2003). 
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Almennt er talið að konum sé fjórum til sex sinnum hættara á krossbandaáverkum heldur en 

körlum. Auk þess sýna nokkrar rannsóknir fram á allt að níu sinnum meiri áhættu fyrir konur í 

sumum íþróttum á að hljóta áverka á fremra krossband heldur en karla (Myer o.fl. 2004).  

Margar og flóknar ástæður eru fyrir þessu en í þessari ritgerð verður reynt að fjalla um 

almenna áhættuþætti beggja kynja fyrir áverka á fremra krossbandi auk þess að fjalla um 

kynbundna áhættuþætti á fremra krossband svo sem áhrif kynhormóna kvenna. Með því að 

greina áhættuþættina ætti að vera hægt að finna leiðir til fyrirbyggja þá hvort sem það er gert í 

gegnum þróun á búnaði fólks eða þá með þjálfun fólks.  

Mikið hefur verið rannsakað og rætt um fyrirbyggjandi þjálfun til að reyna að stemma stigum 

við meiðslum á fremra krossbandi en margar spurningar hafa vaknað. Á hvaða aldri skal byrja 

fyrirbyggjandi þjálfun? Hver þarf tímalengd æfinga að vera? Hvað þarf að æfa oft? Hvernig á 

að haga þjálfuninni?  Hvað skal æfa eða þjálfa og með hvaða áherslum? Hvaða leiðbeiningar 

eru hentugastar við þessa þjálfun? Margar rannsóknargreinar leggja mikla áherslu á form og 

framkvæmd æfinga  til að ná sem bestum árangri við að fyrirbyggja þessi meiðsl og því skipta 

réttar leiðbeiningar þjálfara eða leiðbeinanda miklu máli. Sem dæmi má taka verður svokallað 

„stopp hopp“ fram af kassa ekki framkvæmt án réttra leiðbeininga til að ná þeim gæðum 

hreyfinga svo tilætluðum þjálfunaráhrifum sé náð. En út frá þessum punktum um 

fyrirbyggjandi þjálfun er mikið hægt að rannsaka.  

Í raun eru ekki til neinar endanlegar niðurstöður sem segja að þetta eða annað sé rétt í 

sambandi við áverka á fremri krossböndum. Þær rannsóknir sem búið er að gera veita okkur 

vissulega vísbendingar um ástæður og eðli áverka á fremri krossböndum en miklu fleiri 

ítarlegra rannsókna er þörf. Vöntun er á fleiri rannsóknum sem taka til stórra hópa fólks í 

fyrirbyggjandi þjálfun hvort sem það stundar íþróttir eða ekki. Einnig vantar að skipta þeim 

niðurstöðum upp eftir kyni, aldri, virkni, íþróttum og mörgum öðrum flokkum til að geta gert 
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endanlega grein fyrir áhrifum fyrirbyggjandi þjálfunaráætlana og hvernig er best að haga þeim 

svo þær verði eins markvissar og hægt sé. 

Hægt er að skipta fyrirbyggjandi æfingum gegn krossbandaslitum gróflega í flokka en  flestar 

æfingaáætlanir blanda þessum flokkum saman. Til eru þó æfingaáætlanir sem miðast 

eingöngu við eina aðferð, til dæmis jafnvægisþjálfun. Aðrir þættir eru styrkjandi þjálfun, 

hreyfinám, athyglisþjálfun, sprengikraftsþjálfun, tæknimiðaðar æfingar eða keppnislíkar 

æfingar.  

Margar æfingaaðferðir hafa verið notaðar til að fyrirbyggja þessi meiðsl með mismunandi 

árangri. Í því sambandi er brýnt að skoða hvaða áhættur eru til staðar. Með því að skoða 

áhætturnar fást vísbendingar um hvernig er hægt að vinna bug á þeim eða minnka líkurnar á 

þeim áhættum með viðeigandi fyrirbyggjandi þjálfun. Rætt verður um hvað haldið er almennt 

í dag að sé hættulegast með tilliti til áverka á fremri krossbönd. Helst ber að nefna snöggar 

óvæntar hreyfingar eins og við gabbhreyfingar í handbolta, lendingar úr stökkum og þegar 

einstaklingur stoppar snögglega. Þessi þrjú atriði hafa verið tengd við áverka á fremra 

krossbandi almennt og staðfest með rannsóknum. Einnig eru aðstæður stór þáttur í áhættunni. 

Undirlag valla í knattspyrnu, handbolta, körfubolta og blaki hafa áhrif. Til gamans má geta að 

fyrstu kynslóðar gervigrasið í Laugardalnum var aldrei kallað annað en „slysagrasið“ í seinni 

tíð þegar önnur og þriðja kynslóð gervigrass var orðin útbreidd hér á landi. Svo er einnig 

mikill munur á því hvort spilað er á lokuðum völlum eður ei til að mynda á innanhúsvelli eða 

á velli utanhúss í knattspyrnu sem er opinn fyrir veðri og vindum. Hitastig, búnaður 

einstaklingsins ásamt klæðnaði skiptir einnig máli. Svo eru síbreytilegar aðstæður 

umhverfisins upp til fjalla í skíðabrekkum alveg “galopið“ kerfi sem gerir kröfur um stöðuga 

og oft hraða aðlögun hreyfinga.  
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Margbreytileiki mannfólksins og mismunandi bygging einstaklinga hefur einnig áhrif á þessa 

áhættu og sumir virðast vera líklegri til að hljóta meiðsl á fremra krossbandi heldur en aðrir.  

Það er hið flókna samspil aðstæðna, hreyfinga, hæfni/þjálfunar og byggingar einstaklingsins 

sjálfs sem veldur mismikilli hættu á meiðslum á fremra krossbandi. En hvernig er hægt að 

greina þessa þætti svo mögulega sé hægt að stemma stigu við þeim ? 

Mikið er búið að rannsaka ástæður krossbandameiðsla sem gerast án snertingar 

utanaðkomandi leikmanns eða hlutar og sérstaklega þá í sambandi við konur því þeim virðist 

hættara við þessum áverka heldur en körlum eins og áður var sagt. Mikill meiri hluti 

krossbandaáverka gerist án snertingar og helstu ástæðurnar eru lendingar úr hoppum, snöggar 

stefnubreytingar eða þegar viðkomandi dregur snögglega úr hraða sem hann er á eða stoppar. 

Til að geta fyrirbyggt eða minnkað líkurnar á þessum áverkum þarf að skoða betur hvað eykur 

hættu á áverkum á fremra krossbandi. Sumir hlutir eru vel rökstuddir sem áhættuþættir en 

ekki er sátt um aðra. Áhættuþáttunum er hægt að skipta í tvo hluta: þætti innan líkamans og 

þætti utan líkamans. Fyrst verður fjallað um áhrifaþætti utan líkamans. 
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Áhættuþættir utan líkamans 

Umhverfisþættir (undirlag og veður) og búnaður (skór, varnarbúnaður og spelkur) 

Þessir þættir eru af margvíslegum og misviðráðanlegum toga. Einn mikilvægasti þátturinn er 

viðnámið á milli skóbúnaðar og undirlags. Oft á tíðum er lítið hægt að gera við mismunandi 

undirlagi, hvort sem það er utandyra eða inni (Griffin o.fl., 2006). 

 Í rannsókn á regni og uppgufun á grasvöllum í fótbolta með tilliti til áverka á fremra 

krossbandi kom það í ljós að eftir því sem völlurinn var þurrari og harðari þá fjölgaði tilvikum 

um áverka á fremra krossbandi (Orchard, Seward, McGivern og Hood, 1999). Þess ber að 

geta að rannsóknin var gerð í Ástralíu þar sem vatn er af svo skornum skammti á stórum 

landsvæðum að ekki er hægt að vökva velli á löngum tímabilum. Af því er hægt að draga þá 

ályktun að með harðara undirlagi og auknu gripi þá eykst hættan á meiðslum á fremra 

krossbandi. Þessu er samt sem áður hægt að stjórna með því að vökva velli eins og gert er út 

um mest allan heim til að stuðla að viðeigandi mjúkum velli sem gefur hæfilegt grip. 

Skóbúnaðurinn hefur samt sem áður mikil áhrif og tengist gripinu beint með mismunandi 

eiginleikum til að gefa grip á vellinum. Til að mynda getur lengd skrúfutakka á 

knattspyrnuskóm skipt máli. Gefur auga leið að mismunandi lengd  skrúfutakka á 

knattspyrnuskóm gefur mismunandi grip á undirlaginu og eru lengri skrúfutakkar yfirleitt 

notaðir á mjög mjúka og blauta velli og skapa mun meira grip á þurrum og hörðum velli 

heldur en knattspyrnuskór með styttri skrúfutökkum. Þannig getur viðnámið orðið hreinlega 

of mikið og því getur fylgt aukin hætta á meiðslum.  Þannig getur leikmaður í knattspyrnu 

breytt eiginleikum skóbúnaðar síns til að auka eða minnka „grip“ sem hann hefur á 

leikvellinum eftir því hvernig undirlagi hann leikur á hverju sinni.  
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Í norskri rannsókn á handbolta kvenna var hægt að tengja gerviefnagólf við aukna hættu á 

áverkum á fremra krossbandi samanborið við náttúruleg viðargólf. Í rannsókninni kom fram 

að núningstuðull gerviefnagólfsins var hærri heldur en viðargólfsins (Olsen, Myklebust, 

Engebretsen, Holme og Bahr, 2003). Aukið „grip“ skóbúnaðar sem leikmenn hafa á 

gerviefnagólfi getur þannig aukið hættuna á áverka á fremri krossböndum fram yfir viðargólf. 

Samt má bæta við að lítið er til af rannsóknum um mismunandi grip og áhrif þess á hættuna á 

meiðslum á fremra krossbandi og leikmenn breyta oft hreyfimunstri sínu eftir skóbúnaði og 

undirlagi ( Milburn og Barry, 1998). 

Spelkur hafa mikið verið rannsakaðar með tilliti til áverka á fremra krossbandi. Sýnt hefur 

verið fram á að spelkur geta haft fyrirbyggjandi áhrif á meiðsl á fremri krossböndum. 

Rannsókn í bandaríska hernum sem tók til 1396 þátttakenda sem tók þátt í margvíslegum 

íþróttum sýndi fram á minnkaða tíðni á meiðslum á fremri krossböndum þeirra er léku með 

fyrirbyggjandi hlífðarspelku (Sitler, Ryan og Hopkinson, 1990). Ytri aðstæður geta haft mjög 

mismunandi mikil áhrif á hættu á meiðslum á fremri krossböndum. Það er augljóst að 

hreyfing eða íþrótt sem er mikið til háð veðri og aðstæðum utandyra eins og skíðaíþróttin er 

undir mun meiri áhrifum ytri aðstæðna heldur en leikur á afmörkuðum lokuðum velli með 

stöðluðu undirlagi. Þannig breytist undirlagið hjá skíðamanni frá degi til dags eða þá bara 

milli brekkna eða klukkustunda. 

Aðrir þættir en undirlag: 

Umhverfisþættir aðrir en undirlag geta haft  mikil áhrif og ekki síst hreyfing annarra á 

leikvelli eða leikskipulag og annað sem getur valdið óvæntu álagi. Slíkt krefst oft snöggra 

ákvarðana um hreyfingu og eftir því sem umhverfið er breytilegra og minna útreiknanlegt 

aukast kröfurnar og þar með hættan á mistökum í hreyfistjórn sem getur leitt til skaða. 

Undankoma árekstra, röng lending, hreyfingar leikmanna í hópíþróttum og færsla gagnvart 
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mótherjum, hreyfingar sem geta verið samkvæmt leikskipulagi eða leikkerfi, Stór hluti 

leiksins í hópíþróttum snýst um að ná mótherjanum úr jafnvægi eða „leika“ á hann ef svo má 

segja til að ná markmiðum leiksins. Það er nákvæmlega þessi þáttur sem býður upp á hvað 

mesta meiðslahættu bæði fyrir þann sem er að reyna að leika á andstæðinginn og mótherjann 

sem að reynir að halda í við þann sem reynir að leika á hann. Í hita leiksins geta þetta verið 

mjög snöggar ákvarðanir og stundum of fljótfærar og illa ígrundaðar. Þó þær séu gerðar með 

því hugarfari að leika á andstæðinginn getur annar eða báðir leikmenn verið við það að missa 

jafnvægið og bregðast samt við eins og þeir myndu gera við sömu aðstæður og þeir væru í 

fullu jafnvægi og hefðu fulla stjórn á aðstæðunum. Þau viðbrögð eru ekki endilega rétt við 

þessar aðstæður og gætu haft áhrif á fremri krossböndin. 
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Áhættuþættir innan líkamans:  

Líffærafræðilegir þættir: 

• Q horn 

Mikið hefur verið rætt og rannsakað um hið svokallaða Q 

horn. Það er hornið sem myndast milli línu sem er dregin frá 

festu hnéskeljar á sköflungi upp í gegnum miðju hnéskeljar 

og áfram upp og svo línu sem er dregin frá miðri hnéskel upp 

í fremri og efri hnjót mjaðmar. Óeðlilega stórt Q horn hefur 

verið tengt við aukna áhættu á að þróa með sér hnémeiðsl en 

ekki eru allir á eitt sáttir með þá tengingu og vilja meina að 

það eitt að vera með stórt Q horn geti ekki aukið áhættuna á 

meiðslum á fremra krossbandi heldur skipti stöðugleiki hnésins, jafnvægi og styrkur 

höfuðmáli. Hreyfimunstur neðri útlimar með of stórt Q horn hefur þó verið tengt 

óhagstæðu álagi á hnéliðinn og á að auka þannig hættuna á meiðslum á fremra krossbandi. 

Q hornið gefur þannig til kynna hvort viðkomandi hafi valgus eða varus stöðu á hnjánum 

sem væri hægt að útleggja sem kiðfættur eða hjólbeinóttur á okkar ylhýra máli.  

Mælingar á Q horninu eru mjög margar og sýna töluverðan breytileika á stærð hornsins. Ein 

rannsóknin komst að því að hornið sé 18° til 22°. Karlar eru í lægri hlutanum í kringum 18° 

en konur eru í efri hlutanum um 22° (Maggs, 2001).  

Mismunur er á milli kynjanna þar sem konur hafa að meðaltali breiðari mjaðmargrind og þar 

af leiðandi stærra Q horn. Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á konur hafi að meðaltali stærra 
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Q horn heldur en karlar (Berns, Hull og Patterson, 1992; Besier, Lloyd, Cochrane og Ackland, 

2001; Buchanan, 2003; Livingston, 1998; Shambaugh, 1991). Munur er þó á milli niðurstaðna 

eftir því hvaða aðferð er notuð við mælingarnar en Q hornið mælist að meðaltali einni til þrem 

gráðum minna þegar mælt er í liggjandi stöðu heldur en standandi eða í stijandi stöðu. 

Niðurstöðurnar hér að ofan eru mældar í standandi stöðu. Í rannsókn sem Fabbriciani og 

félagar gerðu á framkvæmd mælinga á Q horninu og niðurstöðum mælinga í mörgum 

rannsóknum kom fram að  meðaltals Q horn sem mælst hefur í mismunandi rannsóknum er á 

bilinu 12.7° (± 0.72°) og 18.8° (± 4.7°). Þessi mikli munur hlýst af því að mismunandi 

aðferðir eru notaðar til að mæla hornið og fer þetta eftir því hvort mælt er í sitjandi, standandi 

eða liggjandi stöðu. Einnig sýndu þeir fram á að til að gera skekkju upp á allt að 5° þyrfti 

einungis 2 mm tilfærslu á liðmælinum yfir landamerkjum líkamans þannig að lítið má út af 

bregða til að fá breytilegar niðurstöður (Fabbriciani, Milano, Guzzanti og Di Lazzaro, 2004).  

Shambaugh og félagar rannsökuðu sambandið milli Q horns og meiðsla á hné hjá 45 

einstaklingum. Kom í ljós að þeir sem slösuðust á hné höfðu að meðaltali stærra Q horn en 

þeir sem meiddust ekki. Meðaltals Q horn þeirra sem slösuðust var 14° á móti 10° hjá þeim 

sem slösuðust ekki.  Mælingarnar á Q horninu ættu því að að geta gefið vísbendingar um 

tengslin milli Q hornsins og meiðsla á hné og þar af leiðandi á fremri krossböndum  

(Shambaugh, Klein og Herbert, 1991).  

Mikilvægt er að athuga Q hornið við álag eins og til dæmis við að lenda á fætinum. 

Hreyfingar í ganglimum hafa verið skoðaðar við lendingar ofan af misháum kubbum til að sjá 

hvaða áhrif aukið álag hefur á Q hornið hjá einstaklingum. En aukið Q horn við aukið álag 

svo sem lendingar hefur verið tengt við aukna áhættu á skaða á fremra krossbandi 

(Shambaugh, Klein og Herbert, 1991). Buchanan rannsakaði árið 2003 Q horn hjá 50 

heilbrigðum einstaklingum á aldrinum 9-22 ára sem spiluðu körfubolta. Hann skipti karlkyns 
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og kvenkyns þátttakendum niður í þrjá hópa, fyrir kynþroska, á kynþroska og eftir kynþroska. 

Hann athugaði stöðu hnjánna við lendingu á öðrum fæti auk þess að meta hvort kyn, aldur, 

fjöldi ára við iðkun, Q horn og styrkur gætu spáð fyrir um valgus eða varus stöðu á hnjám við 

lendingu. Hann komst að því að flestir í hópum beggja kynja fyrir kynþroska höfðu valgus 

stöðu við lendingu. Á meðan á kynþroska stóð og eftir kynþroska höfðu flestar konur valgus 

stöðu á hnjám.  Karlar á kynþroskaskeiði höfðu hins vegar flestir varus stöðu á hnjám og enn 

hærra hlutfall þeirra eftir kynþroska. Einnig kom fram að Q hornið ásamt ökklastyrk spáði 

fyrir um 32.4% til 46% breytileikans á valgus eða varus stöðunni í hnjám við lendingu á 

öðrum fæti. 

Valgus staða í hné hefur margoft verið tengd við áverka á fremra krossbandi en sú skoðun 

byggir á fjölda klínískra skoðana (Malinzak, Colby, Kirkendall, Yu og Garrett, 2001), 

lífaflfræðilegra rannsókna (Berns, Hull og Patterson, 1992; Besier, Lloyd, Cochrane og 

Ackland, 2001; Beynnon, Howe, Pope, Johnson og Fleming 1992; Beynnon, Johnson, 

Fleming, Stankewich, Renstrom og Nichols, 1997; Dürselen, Claes og Kiefer, 1995; Ford, 

Myer og Hewett, 2003; Hewett, Myer, Ford o.fl., 2005; Markolf, Burchfield, Shapiro, 

Shepard, Finerman og Slauterbeck, 1995; McLean, Huang, Su og Van Den Bogert, 2004; 

McLean, Walker, Ford, Myer, Hewett og Van Den Bogert,2005) og kerfisbundinni greiningu 

af upptökum myndbanda (Olsen, Myklebust, Engretsen og Bahr, 2004). Aukið Q horn virðist 

því hafa almennt forspárgildi um aukna áhættu á áverka á fremra krossbandi. Samt sem áður 

má áætla að ástand og ásigkomulag einstaklingsins hafi mikið um málið að segja, það er 

hvernig stöðugleiki liðarins er og styrkur í kringum hnéið. Því má segja að vel þjálfaður 

einstaklingur með aukið Q horn gæti haft svipaða hættu á meiðslum á fremra krossbandi og 

óþjálfaður einstaklingur með minna Q horn.   
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• Pronation (innsnúningur) í fæti: 

Rannsóknir sýna að aukin pronation (innsnúningur) fótar auki líkur á meiðslum á fremra 

krossbandi með því að auka innsnúning sköflungs (Allen og Glasoe, 2000; Bonci, 1999; 

Smith, Szczerba, Arnold, Martin og Perrin, 1997). 

Smith og félagar sýndu fram á að þeir gátu spáð fyrir um meiðsli á fremra krossbandi út frá 

innsnúningi fótar með því að notast við “navicular drop” próf. Þannig er hægt að segja að 

aukinn innsnúningur sé áhrifavaldur á áhættu um meiðsl á fremra krossbandi (Smith, o.fl., 

1997).  

• Líkamsþyngdarstuðullinn (BMI): 

Líkamsþyngdarstuðullinn sem svo margir notast við hefur verið rannsakaður töluvert í 

tengslum við áverka á fremri krossbönd.  Aukinni líkamsþyngd hlýtur að fylgja meira álag á 

hnéliðinn og meira álag á fremra krossbandið. Þó greinir rannsóknir  á um hvort 

líkamsþyngdarstuðull hafi áhrif eða ekki og er erfitt að draga einhverjar ályktanir út frá þeim 

rannsóknum.  

Stór rannsókn í herskóla í Bandaríkjunum sýndi fram á að konur sem hafa 

líkamsþyngdarstuðul sem er hærri en 25 sem er fyrir ofan eðlilega þyngd eru í meiri hættu á 

að hljóta áverka á fremra krossbandi heldur en þær sem eru innan eðlilegra marka (Uhorchak, 

Scoville, Williams, Arciero, Pierre og Taylor, 2003)  

Rannsókn Knapik og félaga (Knapik, Sharp, Canham-Chervak, Hauret, Patton og Jones, 

2001) sem var líka gerð í herskóla í Bandaríkjunum komst  hinsvegar að því að 

líkamsþyngdarstuðullinn hafði ekki áhrif á auknar líkur á skaða á fremri krossböndum. Þess 
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ber þó að geta að rannsóknin var gerð á fólki sem var í góðu líkamlegu ástandi. Einnig að 

mikill meiri hluti þeirra sem rannsóknin tók til voru karlar sem höfðu meiri vöðvamassa 

heldur en gengur og gerist og gæti það því blekkt líkamsþyngdarstuðulinn og gefið skakkar 

niðurstöður. 

• Stærð og lega fremra krossbands ásamt stærð bils milli kolla lærleggs (“femoral notch 

size”): 

Fremra krossbandið hefur upptök á lærlegg og gengur fram á milli kolla lærleggs að 

framanverðu. Erfitt er að meta bilið á milli kollanna í lifanda lífi og er vöntun á stöðluðum 

aðferðum til að mæla það. Búið er að skoða þetta töluvert þrátt fyrir það með mismunandi 

aðferðum og er hægt að sjá mælanlegan mun á breidd þessa bils. Í rannsókn sem var gerð á 

902 íþróttamönnum á framhaldsskólastigi (Souryal og Freeman, 1993) kom í ljós að þeir 

íþróttamenn sem voru með minna bil á milli kolla lærleggs heldur en hinir voru útsettari fyrir 

áverka á fremri krossböndum.  Notuð var stöðluð röntgenstilling til að meta og mæla stærð 

bilsins þannig að innbyrðis áreiðanleiki mælinganna var hámarkaður. Í annarri rannsókn á 213 

íþróttamönnum á framhaldsskólastigi (LaPrade og Burnett, 1994)  kom það sama fram. Þeir 

notuðu einnig röntgenmælingar. Margir hafa komist að sömu niðurstöðu og er þannig hægt að 

álykta að breidd bilsins hafi áhrif á hættu á að hljóta meiðsl á fremra krossband, en einnig eru 

til rannsóknir sem benda á hið gagnstæða eða að tengsl milli þessarar stærðar og áverka á 

fremri krossböndum séu ekki marktækt mælanleg. Þær rannsóknir hafa notast við 30 og upp í 

100 viðföng og er hugsanlegt að fjöldi þýðis í úrtakinu sé ekki nægilega mikill og einnig eru 

mælingaraðferðir mismunandi og jafnvel misáreiðanlegar. 

Hafa ber í huga að erfitt er að meta stærð bilsins í lifanda lífi. Mismunur er á milli þess hvaða 

aðferð hver rannsakandi kýs að nota til að mynda segulómun, röntgen, og hvernig mælt er, í 

hvaða stöðu, ljósmyndunartækni, í hvaða plani myndin er og svo framvegis. 
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Stærð fremra krossbandsins, afstæð og hlutfallsleg miðað við aðliggjandi vefi, hefur 

einnig verið rannsökuð ásamt legu fremra krossbandsins í hnéliðnum. Eins og með ofangreint 

bil milli kolla lærleggs er vöntun á aðferðum til að fá gildar og áreiðanlegar mælingar til 

úrvinnslu og lítið hægt að segja til um þetta með vissu í lifanda lífi. Samt sem áður hefur 

ýmsum mælingum verið beitt við rannsóknir á þessu. Anderson og félagar  komust að því 

með MRI myndum á körfuknattleiksleikmönnum bæði karla og kvenna að fremri krossbönd 

kvenna eru minni heldur en karla ef tekið er tillit til líkamsþyngdar þeirra (Anderson, Dome, 

Gautam, Awh og Rennirt, 2001). Einnig fundu Shelbourne og Kerr (2001) það út að jákvæð 

fylgni er á milli lítilla fremri krossbanda og aukinnar meiðslahættu á fremra krossbandi. 

Chandrashekar og félagar komust að því með því að skoða lík að fremri krossbönd kvenna eru 

styttri, minni að þverskurðarflatarmáli, rúmmáli og léttari heldur en karla. Fann hann þó 

engan mun á bilinu milli kolla lærleggs milli karla og kvenna. Samt sem áður reyndist mikil 

fylgni milli karlanna sem höfðu stórt bil milli kolla lærleggs við að þeir höfðu stór fremri 

krossbönd (Chandrashekar, Slauterbeck og Hashemi, 2005). 

Þannig liggja nokkuð sterk rök fyrir því að með minna bili milli kolla lærleggs og með minni 

krossböndum aukist hættan á áverkum á fremra krossbandi. Einnig hefur töluvert verið rætt 

um mismun á eiginleikum krossbandanna eftir kyni þar sem konur hafa hormónaflæði sem er 

ólíkt karla en meira er rætt um það hér á eftir. 

• Áhættuþáttur hormóna: 

Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum á liðbandavef í líkum að kynhormónar eiga þátt í að 

stjórna myndun og niðurbroti kollagens (Yu, Liu, Hatch, Panossian og Finerman, 1999).  

Áhugi á kynhormónum með tilliti til aukinnar áhættu á meiðslum á fremri krossböndum hófst 

eftir að Liu o.fl. fundu viðtaka fyrir kynhormón í vefsýnum úr fremri krossböndum bæði karla 
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og kvenna (Liu, al-Shaikh og Panossian, 1996). Hormón eru þekkt fyrir að hafa áhrif á 

teygjanleika liðbanda og eiginleika þeirra til að taka við álagi. Vegna mun hærra hlutfalls 

kvenna sem verður fyrir meiðslum á fremri krossböndum hafa margar rannsóknir verið 

framkvæmdar til að ákvarða hvaða þátt kynhormónin prógestrón, estrógen og estradíól eiga í 

meiðslum á fremri krossböndum eða áhættu á þeim. Þessar rannsóknir hafa verið gerðar út frá 

sjónarmiðum margra fræðigreina eins og til dæmis frumulíffræðinnar, dýrarannsókna, 

samanburðar á konum og körlum og rannsóknum á konum á mismunandi stigum 

tíðahringsins. Flestar rannsóknir eru samt sem áður tengdar tíðahring kvenna, breytinga í 

flæði hormóna sem verða í hringnum og áhrif á teygjanleika liðbanda í hné. Mikið af þeim 

rannsóknum sem eru til staðar eru takmarkaðar að ýmsu leyti. Stærð þýðis er ónóg, 

takmörkuð sýnataka og sýnataka á fyrirfram ákveðnum dögum, farið eftir dögum en ekki 

magni hormóna í blóði, ásamt öðrum ástæðum. Samt sem áður hafa flestar rannsóknir rennt 

stoðum undir þann grun að kynhormón kvenna hafi áhrif á eiginleika fremri krossbandanna og 

þar af leiðandi líka áhættuna á meiðslum. Rannsakendur hafa þannig fundið marktæka 

aukningu á teygjanleika fremra krossbands meðan á egglosi og gulbústigi stendur. Egglos 

gerist í kringum 14. dag 28 daga tíðahrings en gulbússtig stendur frá fyrsta degi eftir egglos að 

fyrsta degi blæðinga.  Miðað við þessi tvö stig var minni teygjanleiki við tíðir og byrjun 

eggbústigs sem er frá fyrsta degi blæðinga að egglosi. Þannig hefur framskrið hnéliðarins 

verið kannað með kraftmæli þar sem að 89N og 134N krafti er beitt til að kanna framskrið og 

teygjanleiki fremra krossbandsins er mældur yfir tíðahringinn til að greina einhverjar 

breytingar af völdum hormóna (Deie, Sakamaki, Sumen, Urabe og Ikuta, 2002; DeMorat, 

Weinhold, Blackburn, Chudik,Garrett, 2004; Heitz, 1999; Shultz, Sander, Kirk og Perrin, 

2005).  

Það sem hins vegar gerir þessar rannsóknir erfiðari að samþykkja er breytileiki tíðahrings 

kvenna. Bæði er tíðahringurinn mislangur og styrkleiki hormónanna er misjafn milli kvenna. 
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Einnig eru greiningaraðferðirnar mjög misítarlegar, hvort notast er við blóðsýni, þvagsýni eða 

dagsetningu til að ákvarða á hvaða stigi viðkomandi er.   

Rannsókn sem Schultz og félagar (2005) gerðu til að kanna samhengið milli kyns, 

kynhormóna og teygjanleika liðbanda í hné leiddi í ljós að kynhormónar útskýrðu að 

meðaltali 68% af breytingunni á teygjanleikanum í liðböndum hnés hjá hverri konu innan 

rannsóknarinnar. Það sem kom líka fram í rannsókninni er að sumar konurnar höfðu engar 

breytingar á teygjanleikanum sem tengdist kynhormónum. Þannig að einhver lágmarksstyrkur 

hormóna þarf að vera á kynhormónunum prógestroni, estrógeni eða estradíoli til að hafa áhrif 

á teygjanleika fremra krossbands. 

• Áhættuþáttur teygjanleika liðbanda í hné 

Í rannsókn sem gerð var á 1200 nemum herskóla í Bandaríkjunum þar sem að 24 tilfelli 

áverka á fremra krossband voru skráð kom í ljós að konur sem höfðu meiri teygjanleika í 

liðböndum hnés heldur en sem nam einu staðalfráviki frá meðaltalinu voru í 2.7 sinnum meiri 

hættu á að hljóta áverka á fremra krossbandi heldur en hinar sem höfðu minni teygjanleika. 

Einnig var sýnt fram á að aukinn teygjanleiki hefur aukna áhættu í för með sér fyrir karla 

(Uhorchak, Scoville, Williams, Arciero, St Pierre og Taylor, 2003). En eins og með margar 

rannsóknir er erfitt að meta fjöldann sem þarf til að sýna fram á þetta með óyggjandi hætti og 

24 tilfelli er ef til vill ekki nægjanlega stórt úrtak  Engu að síður gefur þetta vísbendingar um 

að of mikill hreyfanleiki eða skrið fram í hnélið sé ekki af hinu góða. Ef óeðlilega mikið álag 

er á fremri krossböndum við að stoppa framskrið lærleggs á sköflungi hlýtur eitthvað að gefa 

sig á endanum. 

• Áhættuþættir samhæfingar tauga og vöðva:  
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Hvernig samhæfing tauga og vöðva er háttað hjá hverjum og einum hefur áhrif á fremra 

krossbandið  og er erfitt að skoða en skýringin á þeim þætti er í sífelldri þróun með aukinni 

þekkingu. Þessi þekking eykst eftir því sem fleiri rannsóknir eru gerðar á því hvernig meiðslin 

gerast og nánari skýringa er leitað á því við hvaða ytri og innri aðstæður  meiðslin gerast. 

Mikið af birtum greinum um samhæfingu tauga og vöðva eru rannsóknir í lokuðum kerfum á 

rannsóknarstofum þar sem reynt er að útiloka alla aðra ytri þætti en þann sem verið er að 

rannsaka. Þótt þessar greinar styðji greinilega almenna vitneskju í dag um fremri 

krossbandameiðsl þá þarf að rannsaka meira til að skýra nákvæmlega tengslin sem samhæfing 

tauga og vöðva hafa við áverka á fremri krossbönd eða áhrif þeirra á hættunni á þeim. Einnig 

þarf að rannsaka hvaða áhrif mismunandi góð stjórnun á þessari samhæfingu eða stýringu 

tauga á vöðvum hefur á hættuna á að hljóta meiðsl á fremra krossbandi. 

Samhæfingu vöðva og tauga er hægt að útskýra á þann veg að þar sem að taug tengist vöðva 

er smá bil. Um þetta bil seytir taugaendinn acetylcholine yfir í móttaka á vöðvanum til að fá 

fram samdrátt.  Hvernig þessu er háttað, það er magn og hraði seytisins, hefur áhrif á virkni 

vöðvans. Einnig hversu marggreinótt taugin er og hvernig hún dreifist um vöðvann til að ná til 

sem flestra hreyfieininga vöðvans. Samhæfing hefur áhrif á hreyfimunstur og hreyfiferla 

okkar ásamt hraða þessara hreyfinga. Breytt hreyfimunstur og breytt munstur á virkingu eða 

ræsingu vöðvafruma í vöðvum getur haft mikið að segja um áhættu á meiðslum á fremra 

krossbandi. Fjöldi vöðvafrumna sem taugarnar ræsa í einu eða tímasetning ræsinga 

mismunandi hluta vöðvans eru mikilvægir þættir. Léleg samhæfing vöðva og tauga við 

ræsingu getur bæði verið of mikil eða of lítil ræsing vöðvans sem getur haft bein áhrif á að 

auka álagið sem að lendir á fremra krossbandinu. Það að spenna vöðva of mikið á einu 

augnabliki getur auðveldlega leitt af sér tognun á vöðva eða rangri beitingu líkamans og 

jafnvægi í viðkomandi aðstæðum sem getur síðan haft bein áhrif á álagið sem fremra 
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krossbandið verður fyrir. Það að spenna vöðva of lítið eða of seint getur einnig haft afdrifarík 

áhrif auk þess sem hlutfallslega og rétt tímasett ræsing gagnstæðra vöðva skiptir máli. 

• Áhættuþáttur breytts hreyfimunsturs: 

Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á að konur beita öðrum hreyfingum en karlar við margar 

aðstæður og þá oft hreyfingum sem almennt er viðurkennt að séu hættulegar hreyfingar fyrir 

fremri krossbönd. Þessi munur er greinilegur í því hvernig konur miðað við karla: lenda úr 

stökki, breyta um stefnu, framkvæma gabbhreyfingar og hraðabreytingar. Almennt er 

viðurkennt að konur framkvæmi þessar hreyfingar með minni beygju í hné og mjöðmum 

heldur en karlar. Einnig með meira Q horn, aukinn innsnúning í mjöðm, aukinn útsnúning á 

sköflungi, minni stífni í hnélið og hvernig þær virkja ferhöfðavöðva læris mun meira heldur 

en tvíhöfða aftanlæris. Þannig skapast ójafnvægi í vöðvastyrk milli vöðva framan á læri og 

aftan á.  

Margir sem hafa orðið fyrir meiðslum á fremra krossbandi hafa sagt að þeir hafi hlotið 

meiðslin þegar þeir hafi verið með mikla réttu í hné. Ekki hefur verið hægt að staðfesta þetta 

með því að skoða myndir af atburðunum. Samt sem áður hefur verið sannað með rannsóknum 

á líkum að ef ferhöfðavöðvi læris beitir miklum krafti, setur hann aukið álag á hnéliðinn sem 

veldur því að sköflungurinn rennur fram miðað við lærlegginn. En það er einmitt sú hreyfing 

sem eykur álag á fremra krossbandið umfram eðlilegt álag.  Það sem veldur auknu rennsli 

fram á sköflungi hefur því bein áhrif á áhættuna á því að verða fyrir áverka á fremra 

krossbandi (DeMorat, Weinhold, Blackburn, Chudik og Garrett, 2004). 

Rannsóknarhópur sem skoðaði mun á milli kynja með tilliti til beygju í hnjám við lendingu af 

60, 40 og 20 sentimetra kassa komst að því að konurnar lentu með minna beygju í hnéliðnum 

heldur en karlarnir. Munurinn var meiri á milli kynjanna við lendingu af hærri kassanum en 
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karlarnir lentu með að meðaltali 16° beygju í hné en konurnar 7° beygju í hné. Svipaðar 

niðurstöður fengust við mælingar á minni kössunum en ekki eins afgerandi þó kynin væru 

valin með tilliti til sömu hæðar og aldurs (Huston, Vibert, Ashton-Miller og Wojtys, 2001). 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að konur frekar en karlar hafa svokallaðan sterkari eða 

ráðandi  ganglim en það útskýrist þannig að ójafnvægi er á styrk, liðleika og samhæfingu milli 

ganglimanna umfram það sem eðlilegt getur talist. Þannig að sterkari ganglimurinn verður 

ráðandi en ójafnvægið sem þetta veldur, eykur hættu á meiðslum á neðri útlimum og þar að 

leiðandi á fremra krossbönd líka (Ford, Myer og Hewett, 2003; Hewett, Myer og Ford, 2005; 

Knapik, Bauman, Jones, Harris og Vaughan, 1991). 

 Rannsókn sem Yu og félagar (2005) gerðu komust að því að stelpur og strákar undir 12 ára 

aldri hafa svipaða beygju í hné við lendingu í ýmsum hreyfitengdum verkefnum. Skoðuðu 

þeir sérstaklega mun á hoppum og  komust að því að eftir 12 ára aldur hafa stelpur minni 

beygju í hné við lendingu úr hoppum en það eykur áhættuna á skaða á fremra krossbandi. 

Hewitt og félagar (2004) settu fram þá kenningu að stelpur fengju ekki þann vaxtarkipp í 

taugum sem tengjast vöðvum samfara vaxtarkippnum í stærð og þyngd sem strákar sýna oft 

um kynþroskaskeiðið. Því er möguleiki að samfara miklum líkamlegum vexti við kynþroska 

hjá stelpum hafi þær ekki nægilega vöðvastjórn vegna ónógs þroska tauganna miðað við 

nýtilkomna aukningu á þyngd og hæð. Þannig gefa höfundar í skyn að þetta sé ein af 

ástæðunum fyrir því að strákar komist fram úr stelpum í líkamlegri getu á kynþroskaskeiðinu. 

Þetta eitt gæti leitt til aukinnar hættu fyrir stelpur á að hljóta meiðsl á fremri krossböndum. 

 

• Áhættuþáttur breyttrar ræsingar á hreyfingum og áhrif of lítillar eða of mikillar spennu 

vöðva: 
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Yfirgnæfandi styrkur samdráttar á vöðvum framan læris umfram vöðva aftan læris við 

lendingu úr stökkum og stefnubreytingar á miklum hraða hefur verið mikið rannsakaður og 

komið hefur í ljós að þetta er mikilvægur og stór áhættuþáttur fyrir áverka á fremra krossbandi 

(Aune, Cawley og Ekeland, 1997; Colby, Francisco, Yu, Kirkendall, Finch og Garrett, 2000; 

DeMorat, Weinhold, Blackburn, Chudik og Garrett, 2004; MacWilliams, Wilson, DesJardins, 

Romero og Chao, 1999; Malinzak, Colby, Kirkendall, Yu og Garrett 2001; Torzilli, Deng og 

Warren, 1994). Þessar rannsóknir sýndu allar fram á að minni styrkur í aftanlærisvöðva  

miðað við framanlærisvöðva auki hættuna á skaða á fremra krossbandi. Kom greinilega fram 

við rannsóknirnar að ósamræmi á milli styrks vöðva olli auknu framskriði sköflungs miðað 

við sköflunginn en það er einmitt skrið sem sýnt hefur verið fram á að auki hættu á meiðslum 

á fremra krossbandi. Rannsóknir sýna að kvenkyns íþróttamenn umfram óþjálfaðar konur og 

karla hafa frekar þetta vöðvaójafnvægi  þ.e. kraftminni aftanlærisvöðva en framanlærisvöðva 

(Knapik, Bauman, Jones, Harris og Vaughan, 1991).  

Auk þess að stuðla að auknu framskriði sköflungs getur þetta misræmi orsakað minni stífleika 

hnésins. Stífleiki hnésins ákvarðast af þeim kröftum sem samdráttur gagnvirkandi vöðva 

myndar sem liggja í kringum hnéð. Samdráttur bæði framlæris- og aftanlæris vöðva myndar 

þannig togstreitu um hnéliðinn með þeim afleiðingum að hann virkar eins og dempari í bíl 

sem er tilbúinn að taka við höggi og eyða því og minnka þannig álagið sem kemur á liðinn 

sjálfan. Með átaki gagnvirkandi vöðva lendir álagið á vöðvunum í staðinn fyrir liðinn og 

fremra krossbandið. Einnig ver aukin stífni hnéliðinn fyrir skriði og snúningum. Aukinn 

stífleiki í hné gerir það þannig hæfara til að taka á móti hörðum lendingum eða miklum 

kröftum á neðri útlimina.     

Kibler og Livingston (2001) mældu lengri spennutíma í vöðvum sem halda hnéi stífu hjá 

körlum heldur en konum eða þann tíma sem vöðvarnir voru spenntir og því halda þeir hnénu 
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betur vörðu gegn álagi á fremra krossbandið í lengri tíma heldur en konurnar.  Báðir hóparnir 

stunduðu íþróttir á framhaldsskólastigi í Bandaríkjunum. Ef konur hafa skerta hæfni til að 

skapa stífleika um hnéð með vöðvasamdrætti getur það aukið hættuna á framskriði sköflungs 

og þannig skapað hættu á áverka á fremra krossbandi. 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem stífni í hné er borin saman hjá körlum og 

konum. Stífni hnés er aðallega komin til vegna spennu vöðva sem eru í kringum hnéið eins og 

áður segir. Kom í ljós í rannsóknunum að stífnin var minni hjá konunum en körlum og minni 

stífni virtist auka hættu á skaða á fremra krossbandi (Granata, Wilson og Padua, 2002;   

Wojtys, Ashton-Miller og Huston, 2002; Wojtys, Huston, Schock, Boylan, Ashton-Miller, 

2003).  

Huston og Wojtys (1996) rannsökuðu 32 konur og 32 karla sem stunduðu bandy og lacrosse. 

Komust þau að því að þjálfaðar konur sem höfðu misræmi í styrk vöðva framan og aftan á 

læri höfðu einnig mismun í hraða við virkjun vöðvanna. Þær byrjuðu samdrátt vöðvans 

framanlæris á undan en lítið eitt seinna að aftan. Þessi hröðun á samdrætti ferhöfðavöðvans 

var ekki mælanleg hjá körlunum. Var þá styrkur ferhöfðavöðvans framan á lærinu meiri 

heldur en aftan á og skapaði þannig ójafnvægi hjá konunum. Þetta viðbragð eða hraðari 

samdráttur sem að konurnar höfðu framan á læri var þó ekki hægt að tengja við aukna áhættu 

á áverka á hné en það kom rannsakendum töluvert á óvart. Þannig er framlærisvöðvinn 

spenntari heldur en aftanlærisvöðvinn á hverjum tímapunkti á meðan verið er að ná upp þeirri 

spennu í vöðvunum sem þarf til að gera hnéliðinn nógu stífan til að taka við álaginu sem er 

væntanlegt. Hvort þessi leið þjálfuðu kvennana til að bæta upp ókosti misræmisins í 

vöðvastyrk sem talað er um hér að ofan leiði til þess að þær séu í minni hættu á skaða á 

fremra krossbandi kemur ekki fram í rannsókninni. Gaman væri þó að rannsaka hvort þessi 
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hraða ræsing ferhöfðans bæti upp fyrir styrkmisræmið og minnki áhættuna á meiðslum 

eitthvað umfram það að vera með meira styrksamræmi sem einkenndi þjálfuðu karlana. 

• Áhættuþáttur þreytu: 

Chappell og félagar könnuðu áhrif þreytu á líkurnar á að hljóta áverka á fremra krossband. 

Þetta könnuðu þeir með því að láta 20 íþróttamenn(10 konur og 10 karla) framkvæma „þrjú 

stopp hopp“ annars vegar fyrir og eftir að hafa tekið þátt í æfingum sem voru gerðar með því 

sjónarmiði að þreyta viðföngin. Þeir komust að því að þreyta hefur neikvæð áhrif á 

vöðvastjórn með mjólkursýru og vöðva- og taugaþreytu. Þar af leiðandi er hægt að tengja 

þreytu við aukna áhættu á að hljóta áverka á fremra krossbandi. Komust þeir að því að 

karlkyns og kvenkyns þátttakendur í rannsókninni höfðu minni beygju í hné, aukningu í 

framskriði sköflungs og aukið Q horn við lendingu í stopp-hoppi þegar þau voru þreytt heldur 

en þegar þau voru óþreytt (Chappell JD, Herman DC, Knight BS, Kirkendall DT, Garrett WE 

and Yu B, 2005). Þetta eru allt þættir sem auka hættuna á skaða á fremra krossbandi. 

Fræðilega valda þessar breytingar í hreyfimunstri vegna þreytu áhættu á meiðslum á fremra 

krossbandi með því að gera krossbandið berskjaldaðra fyrir auknu álagi. 

• Áhættuþættir slæmrar fjölskyldusögu:  

Harner og félagar gerðu rannsókn árið 1994 þar sem tekið var viðtal við 31 einstaklinga sem 

höfðu orðið fyrir meiðslum á fremra krossbandi á báðum ganglimum. Þeir voru síðan bornir 

saman við samanburðarhóp sem í voru 23 einstaklingar sem höfðu enga sögu um meiðsl á 

fremra krossbandi og voru valdir inn í samanburðarhópinn með tilliti til aldurs, kyns, þyngdar, 

hæðar og virkni við hreyfingu til að gera þá sem hæfasta  til samanburðar við viðtalshópinn. 

Greinilegur marktækur munur var á tíðni meiðsla skyldmenna hópanna á fremra krossbandi. 

Ellefu af 31 sem höfðu sögu um meiðsl á fremra krossbandi höfðu fjölskyldusögu um 
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krossbandameiðsl eða um 35%. Til samanburðar hafði einn af hinum 23 meiðslalausu 

fjölskyldusögu um áverka á fremra krossband eða um 4%. 

Flynn og félagar (2005) rannsökuðu 171 viðfang með áverka á fremra krossbandi. Allir 

einstaklingarnir höfðu staðfestan áverka með skurðaðgerð. Þeir báru þá saman við valdan 

viðmiðunarhóp með tilliti til aldurs og skyldmenna og komust að því að þeir sem höfðu 

áverka á fremra krossbandi voru tvisvar sinnum líklegri til að eiga ættingja með slit á fremra 

krossbandi heldur en þeir sem voru í viðmiðunarhópnum.  
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Samantekt á áhættuþáttum:  

Umverfisþættir, líffærafræðilegir, hormónafræðilegir þættir, samhæfing vöðva og tauga og 

fjölskylduþættir eru allt þættir sem þarf að taka mið af þegar talað er um áhættu á að hljóta 

áverka á fremra krossband. Líklega er það flókið samspil fleiri heldur en færri af 

áhættuþáttunum sem hefur áhrif á líkurnar á að hljóta krossbandaáverka án utanaðkomandi 

krafta eða þvingana. Þannig er erfitt að gera sér grein fyrir þessu samspili en mikið á eftir að 

rannsaka þetta í náinni framtíð þannig að vitneskja okkar um þessi meiðsl á eftir að aukast og 

fyrirbyggjandi þjálfun á eftir að verða markvissari og árangursríkari með þeirri vitneskju. 

Áhættuþættir utan líkamans hafa mikil áhrif. Viðnámið milli skóbúnaðar og undirlags er hvað 

mikilvægast og þarf að taka tillit til þess og reyna að hafa viðnámið hæfilegt því of mikið eða 

of lítið viðnám er hættulegt. Hvernig sem það er gert þá á að vera hægt að stjórna þessu 

viðnámi að einhverju leyti eins og með mismunandi sóla á skóm miðað við undirlag.  Áhrif 

utanaðkomandi áreitis eins og í hópíþróttum er einnig mjög mikilvægt og þurfa leikmenn að 

vera eins vel undirbúnir líkamlega og andlega undir keppnisleiki eins og hægt er með þjálfun 

vegna mikilla krafna um árangur en til þess að það sé hægt þá þurfa allir þættir að vinna 

saman. Hvernig leikmaður bregst við hröðum leik og ófyrirsjáanlegum aðstæðum sem krefjast 

réttra viðbragða á sekúndubrotum getur haft mikið um áhættuna á að hljóta skaða á fremra 

krossbandi að segja. Þannig er hreyfistjórnin mjög mikilvæg til að bregðast rétt við áreiti og 

stýra viðkomandi frá því að hljóta skaða vegna hreyfinga sem ekki voru við hæfi á þeim 

tímapunkti við þær aðstæður. 

Áhættuþættir innan líkamans eru ólíkir þeim áhættuþáttum utan líkamans að hægt er að þjálfa 

og æfa með sértækum fyrirbyggjandi hætti þannig að vægi þeirra flestra sem áhættuþátta 

minnki eða hverfi. Lítið er hægt að gera til dæmis vegna fjölskyldusögu eða legu og stærðar 

fremri krossbanda. Fjölskyldusaga er greinilegur áhættuþáttur eins og kemur fram í 
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rannsóknum en meðal annars kom það fram í rannsókn að þeir sem á annað borð höfðu áverka 

á fremra krossbandi voru tvisvar sinnum líklegri til að eiga ættingja með slit á fremra 

krossbandi heldur en þeir sem voru í viðmiðunarhópnum sem valið var í með tilliti til aldurs 

og skyldmenna. Krossböndin sjálf eru að meðaltali stærri, lengri, þyngri og með stærra 

þverskurðarflatarmál hjá körlum en konum en ásamt því hefur það verið tengt saman að litlum 

fremri krossböndum fylgi meiri hætta á skaða heldur en stórum. 

Svipað má segja um Q-hornið. Q-hornið gefur okkur almenna hugmynd um áhættuna á að 

hljóta áverka á fremra krossband en konur hafa að meðaltali stærra Q horn en karlar og því 

stærra sem það er umfram eðlilegt meðaltal því meiri líkur eru á að hljóta áverka á fremra 

krossband. Rannsóknir benda til þess að Q hornið sé að meðaltali á bilinu 12.7° (± 0.72°) og 

18.8° (± 4.7°). Aukinn innsnúningur í fæti hefur verið tengdur við aukna hættu á fremra 

krossbandi. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir slíkum áhættuþáttum og rannsaka hvort hægt 

er með sérhæfri þjálfun að koma í veg fyrir áverka þrátt fyrir mögulega veikleika. 

 

Líkamsþyngd hefur bein áhrif á ganglimina með auknum byrðum og álagi. BMI 

líkamsþyngdarstuðullinn hefur því verið tengdur við aukna hættu á skaða á fremri 

krossböndum. Ef einstaklingur hefur BMI yfir 25 þá er hann í aukinni áhættu á að hljóta skaða 

á fremra krossband. 

Hormónar hafa áhrif á teygjanleika liðbanda og eru kynhormónar kvenna sérstaklega skoðaðir 

í þessu samhengi og hvernig þeir hafa áhrif á teygjanleika fremra krossbandsins yfir 

tíðahringinn. Hormón sem skoðuð hafa verið eru estrógen, estradíól og prógestron. Komust 

rannsakendur að því að aukinn teygjanleiki er mælanlegur á fremra krossbandi meðan á 

egglosi og gulbústigi stendur. Einnig komust þeir að því að ekki verða allar konur fyrir 
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þessum breytingum á teygjanleika og eru þessar breytingar því háðar vissu magni af 

hormónum sem þarf til að auka teygjanleikann  

Teygjanleiki liðbanda í hné hefur mælanleg áhrif á líkurnar á að hljóta skaða á fremra 

krossband. Kom í ljós að þeir sem höfðu meiri teygjanleika í liðböndum hnés heldur en sem 

nam einu staðalfráviki frá meðaltalinu voru í tæplega þrisvar sinnum meiri hættu á að hljóta 

skaða á fremra krossband. 

Samhæfing tauga og vöðva með tilliti til áhættu á að hljóta skaða á fremra krossbandi er erfitt 

að skoða en mikið að þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið hafa farið fram í lokuðum 

kerfum á rannsóknastofum en með meiri þekkingu á komandi árum verður hægt að meta 

þennan þátt betur. En hægt er að geta sér til um að betri samhæfing skili sér í bættri 

hreyfistjórn sem svo minnki líkurnar á skaða á fremra krossband. 

Breytt hreyfimunstur getur haft mikil áhrif á álagið sem lendir á fremra krossbandinu en 

almennt framkvæma konur mörg hreyfitengd verkefni með minni beygjur í ganglimum. 

Einnig hefur verið sýnt fram á mismunandi ræsingu á vöðvum milli kynjanna. En þessir þættir 

eru tengdir aukinni áhættu á skaða á fremra krossbandi. Rannsakendur sem rannsökuðu 

lendingar fólks ofan af þremur misháum kössum komust að því að karlar lentu með að 

meðaltali 16° beygju í hnjám en konurnar með aðeins um 7° beygju en svo lítil beygja er talin 

valda aukinni áhættu á skaða. 

Breytt ræsing hreyfinga og spenna vöðva hefur verið mikið rannsökuð og komið í ljós að þetta 

er mikilvægur og stór áhættuþáttur fyrir áverka á fremra krossbandi. Kom í ljós að 

styrksmunur milli vöðva framan á læri og aftan hefur mikið um stífni hnéliðarins að segja og 

hversu mikið álag hann þolir. Yfirleitt er ósamræmið í vöðvastyrk þannig að framan 

lærisvöðvar eru sterkari þeim aftari en sá munur eykur framskrið sköflungs við álag og þannig 
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eykur það álagið sem lendir beint á fremra krossbandinu. Spenna vöðvanna í kringum hné er 

mikilvæg því hún stuðlar að aukinni stífni hnéliðarins og gerir það stöðugara. Þannig verður 

hættuminna  að taka við miklum höggum eins og úr hörðum lendingum. Því lengur sem hægt 

er að viðhalda spennunni því betur varinn er hnéliðurinn fyrir framskriði og óæskilegum 

hreyfingum. En gera má ráð fyrir að getan til að halda þessari spennu minnki með aukinni 

þreytu.  

Þreytan hefur neikvæð áhrif á vöðvastjórnina með mjólkursýru, tauga- og vöðvaþreytu. 

Afleiðingar þreytunnar eru aukin hætta á skaða á fremra krossbandi vegna minnkaðrar getu 

við að framkvæma fullar beygjur í hreyfingum sem hafa í för með sér aukið álag á fremra 

krossbandið. Einnig gerir þreytan það af verkum að viðkomandi geti ekki spennt vöðvana í 

kringum hnéliðinn eins og vera ber og eykst þannig hættan á framskriði sköflungs miðað við 

lærlegg og þar af leiðandi álagið sem lendir á fremra krossbandinu. 
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Hugleiðingar um áverkann 

Mikilvægustu þættirnir í áverkanum eru sker- og snúningskraftarnir um hnéliðinn sem 

valda áverkum á fremra krossband. Áhrif kraftanna eru háð stöðu aðliggjandi liða, mjaðma, 

ökkla og líkamans sjálfs sem heildar sem ákvarðar hvernig kraftar lenda á fremra 

krossbandinu. Miklu máli skiptir í hvaða stöðu bolurinn er og jafnvægi hans hefur mikil áhrif 

á álagið sem lendir á hnéliðnum og fremra krossbandinu. Óeðlilegt álag krafta á hnéliðinn við 

óhagstæðar líkamsstöður sem gera fremra krossbandið berskjaldaðra fyrir álagi er almennt 

talin helsta ástæðan fyrir áverkum á fremra krossband svo sem minnkuð beygja í mjöðmum, 

hnjám, ökklum og stífni um hnéliðinn. Einnig er aukið Q horn eða valgus staða um hné slæm 

staða fyrir fremri krossbönd.    

Undirlag eins og áður hefur verið nefnt skiptir miklu máli og sérstaklega þegar allur þungi 

líkamans er á öðrum ganglimnum og hann er fastur í gólfinu þegar álag kemur á fremra 

krossbandið. Álagið getur verið frá mörgum áttum og lent á krossbandinu með mismiklum 

hraða og eins og áður segir getur krossbandið verið mis berskjaldað gagnvart álaginu eftir 

stöðu líkamans og hnéliðarins.  

Helsta ástæðan fyrir of miklum þunga eða álagi á fremra krossband er þyngdaraflið ásamt 

snöggum viðbrögðum líkamans í heild til að bregðast við ytra umhverfi til að laga 

líkamsstöðuna.  Óeðlileg beiting og óvæntir atburðir sem koma viðkomandi einstaklingi úr 

jafnvægi leiða oft til þess að skyndilegir og óeðlilegir kraftar lendi á hnénu þegar viðkomandi 

bregst við þeim. Óæskileg staða og álag geta stafað af mörgum ástæðum sem geta til dæmis 

verið undirlagsbreyting, umhverfisbreyting eða að einstaklingur les ekki rétt í aðstæðurnar og 

bregst því rangt við eins og áður segir og lendir þannig í óhagstæðri stöðu gagnvart fremra 

krossbandinu. Hvernig neðri útlimirnir bregðast við mismunandi hreyfingum hefur síðan 

töluverð áhrif á hversu mikið álag lendir á fremra krossbandinu við þessi viðbrögð líkamans 
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til að halda sér á réttum kili við hinar ýmsu aðstæður eða tilraunir til að gabba andstæðing í 

kappleik með hraða og eða stefnubreytingu.  

Viðbrögð líkamans við óvæntu álagi er mjög mikilvægt þegar kemur að því að fyrirbyggja 

meiðsl. Hvort samhæfing og samspil tauga og vöðva gerist rétt og sé nægjanlega hratt og 

sterkt, hvort aðliggjandi vöðvar og umbúnaður sé tilbúinn og geti gert hnéð nógu stíft til að 

hindra framskrið og snúninga um hnéliðinn eru allt þættir sem geta ráðið því hvort að 

krossbandið þoli álagið við hin ýmsu áreiti. Einnig er tímaþáttur í þessu og hugrænn þáttur þar 

sem að ef um óvænt atvik er að ræða þá tekur það miðtaugakerfið, úttaugakerfið og vöðva 

tíma að bregðast við og ræsa og spenna vöðva á réttum stað á réttum tíma. Ef hugræni 

þátturinn er hinsvegar það góður að viðkomandi sjái hættulegar aðstæður fyrir er viðkomandi 

strax kominn með forskot á aðila sem getur ekki greint þessar aðstæður rétt og brugðist rétt 

við þeim nægjanlega fljótt. En stór munur er á framkvæmd hreyfinga ef þær eru fyrirfram 

ákveðnar og æfðar eða óvæntar. Sannanir fyrir þessu er hægt að sjá í rannsóknum sem gerðar 

voru á gabbhreyfingum þar sem kom í ljós að óvæntar gabbhreyfingar orsökuðu meira 

framskrið og hreyfingu til hliðanna í hnéliðnum en þær gabbhreyfingar sem voru fyrirfram 

ákveðnar og eru því hættuminni en þær óvæntu (Ford, Myer, Toms og Hewett, 2005) 

Svo virðist sem fræðsla og hæfileikinn til að lesa umhverfið og bera kennsl á hætturnar sé 

mikilvægur. Til þess að koma í veg fyrir skaða virðist brýnt að sýna einstaklingum hvað séu 

hættulegar aðstæður og líkamsstöður og hvernig sé hægt að bregðast við þeim og þjálfa hann í 

að lesa umhverfi sitt og skipuleggja hreyfingar samkvæmt því. Þessi eiginleiki myndi flokkast 

undir svokallaðan leikskilning hjá leikmönnum hópíþrótta eða sá eiginleiki að geta spáð fyrir 

um hreyfingar andstæðingsins eða fyrirætlanir. Slík færni ætti að minnka líkurnar á því að 

einstaklingur lendi í óvæntum aðstæðum sem geti verið óhagstæð fyrir fremri krossböndin. 
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• Breytileg stefna og kraftur álags á hnéliðinn:  

Álagið sem lendir á hnéliðnum er breytilegt eftir því hversu mikill kraftur í ákveðna átt kemur 

á liðinn og í hvaða stöðu liðurinn er þegar álagið kemur. Hver sá vöðvi sem liggur yfir liðinn 

beitir krafti á hann og til að fá heildarkraftinn sem líkaminn beitir á hnéliðinn þarf að legga 

stefnur og krafta þeirra saman til að sjá heildarmyndina og hvernig álag er ríkjandi um 

hnéliðinn. Þeir þættir sem stjórna þessu innra álagi á liðinn geta bæði minnkað og aukið 

hættuna á að fremra krossbandið skaðist með ójafnvægi kraftanna. Um innri krafta vöðvanna, 

styrk, jafnvægi milli þeirra, samspil og samhæfingu þeirra við taugarnar og tengingu við 

miðtaugakerfi og úttaugakerfi gildir að það er hægt að þjálfa þá og breyta þeim. Hægt er að 

breyta þeim til hins verra eða betra og fer það allt eftir þeirri þjálfun sem viðkomandi leggur á 

sig. Rannsóknir benda til þess að mikilvægt sé að þjálfa styrk vöðva sem geta aukið stífni í 

kringum hnélið með sértækum hætti og sérstaklega beri að forðast misræmi í styrk 

framanlæris- og aftanlærisvöðva. 

Verður þó að taka fram  að þær fyrirbyggjandi æfingaáætlanir sem prófaðar hafa verið og 

rannsakaðar hafa ekki aukið hættuna á að hljóta skaða á fremra krossbandi (Bahr og Mæhlum, 

2004). Árangur af fyrirbyggjandi æfingum hefur mikið verið rannsakaður með ýmsu móti og 

eru margar þeirra töluvert frá því að vera með nægjanlegu úrtaki eða tímabil rannsóknar of 

stutt og mikill munur er á mælikvarða árangursins í þeim. En engu að síður sýna nokkrar fram 

á töluverða bætingu eða minnkun á áhættuþáttum gagnvart skaða á fremra krossbandi. 

Ljóst er að mikið er búið að rannsaka áverka á fremra krossbandi og kemur þeim rannsóknum 

ekki til með að ljúka í bráð þannig að greinum tengdum þessum áverka á aðeins eftir að 

fjölga. Eftir því sem þetta er meira rannsakað verður þetta flóknara eins og með svo margt 

annað. Áverkann sjálfan, áhættuþætti innan sem utan líkamans, fyrirbyggjandi þjálfun og 

þætti hennar þarf að rannsaka betur. Til dæmis er þörf á frekari rannsóknum til að fá 
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endanlega skorið úr með nokkra þætti eins og Q-hornið sem fjallað var um í þessari ritgerð. 

Það sem stendur uppúr er að við vitum gróflega hvað eykur áhættu á áverka á fremri 

krossbönd og hvað minnkar hana og það beinir okkur í rétta átt að takmarkinu en það er að ná 

að stemma stigu við áverkum á fremri krossbönd en við eigum þó töluvert í land með að geta 

markvisst minnkað almennt áhættuna á áverkanum.  
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