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Ágrip 

Inngangur: Veruleg aukning hefur verið á fremri krossbandaslitum (FK) undanfarna áratugi en áhrif 

þeirra geta haft gríðarlegar afleiðingar þar sem einungis hluti einstaklinga sem fyrir meiðslunum verða 

snúa aftur til íþrótta á fyrra getustigi. Þá standa einstaklingar einnig frammi fyrir alvarlegum 

afleiðingum eins og verkjum og auknum líkum á slitgigt hnés. Rannsóknir hafa tengt aukna kiðstöðu 

og aukið kiðvægi sem áhættuþætti fyrir FK en nýverið hafa komið fram rannsóknir sem benda til þess 

að fótastaða hafi tengsl við áðurnefnda áhættuþætti við að lenda úr stökki. Markmið þessarar 

rannsóknar var því að kanna tengsl fótastöðu við hámarks kiðvægi einstaklinga innan 100 ms frá 

fyrstu snertingu við að lenda úr fallhoppi sem er innan þess tímaramma sem slíkir áverkar eru taldir 

eiga sér stað. 

 Aðferð: 260 íþróttadrengir og stúlkur á aldrinum 10-12 ára (handbolta- og/eða 

fótboltaiðkendur) framkvæmdu fimm fallhopp, fóru í gegnum staðlaða þreytuíhlutun og framkvæmdu 

fimm fallhopp til viðbótar. Framkvæmd téðra fallhoppa var fönguð í þrívídd með átta háhraða Qualisys 

myndavélum og tveimur kraftplötum sem söfnuðu gögnum um gagnkraft jarðar. Gögn þessi fóru svo til 

frekari úrvinnslu í Visual3D þar sem reiknaðar voru og fundnar þær breytur sem þurfti til 

tölfræðiúrvinnslu. Við tölfræðiúrvinnslu voru könnuð tengsl einstakra breyta með línulegri 

aðhvarfsgreiningu og síðar breytum raðað í blandað líkan dreifnigreiningar þar sem marktektarmörk 

voru sett við 0,05. 

 Niðurstöður: Tölfræðilega marktæk (p=<0,0001) megináhrif fundust á fótastöðu í þversniði 

við hæl í gólf í kjölfar fyrstu snertingar við að lenda úr fallhoppi á hámarks kiðvægi hnés innan 100 ms 

frá fyrstu snertingu. Tölfræðilega marktæk (p=<0,0001) víxlhrif fundust á ökkla- og hnéhornum í 

breiðsniði á tímapunkti hæsta hámarks kiðvægis innan 100 ms frá fyrstu snertingu við að lenda úr 

fallhoppi. 

 Ályktun: Meira innskeif fótastaða við að lenda úr fallhoppi tengist hærra kiðvægi hnés ásamt 

því að lenda úr fallhoppi með kiðstöðu ökkla og hnés tengist einnig hærra kiðvægi hnés. Áhrif þessi 

voru þó smá og óvíst hvort þau hafi klínískt mikilvægi með tilliti til FK. Best væri þó ef ungir krakkar 

varist að lenda úr fallhoppi með mikið innskeifa fótastöðu. 
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Abstract 

Introduction: Over the past few decades a rapid rise has been seen in anterior cruciate ligament 

(ACL) injury along with serious consequences for those affected but few are able to return to their 

sport at their previous level. Along with affecting the person‘s ability to partake in sports ACL injury has 

also been seen to cause pain and later osteoarthritis of the knee joint. Research has associated 

increased knee valgus angles and knee valgus moments as risk factors for ACL injury and recent 

research has pointed to possible association of foot position during drop jump landing with 

aforementioned risk factors. The aim of this study was to study the effect of foot position on maximum 

knee valgus moments within the first 100 ms of drop jump landing, the time frame of which ACL injury 

is most likely to happen. 

Methods: 260 young athletes, boys and girls aged 10-12 (from handball and/or soccer) performed 

five drop jumps, underwent a five minute fatigue protocol and then performed five more drop jumps. 

Drop jumps were captured on an eight camera Qualisys 3D motion capture system while two force 

plates captured ground reaction force data during drop jump landing. Data then went to further 

processing in Visual3D were kinematic variables were calculated and exported for further statistical 

analysis. Statistical analysis included linear regression on the association of individual variables and 

later those variables were put into to a mixed model ANOVA to analyse their effect on knee valgus 

moment. Level of significance was set at 0,05. 

Results: Statistically significant (p=<0,0001) main effect of foot position in transverse plane when 

landing from a drop jump on maximum knee valgus moment within the first 100 ms of initial contact 

were found. Statistically significant (p=<0,0001) two-way interaction were also found on the effect of 

frontal plane ankle angles and frontal plane knee angels on maximal knee valgus moment within the 

first 100 ms of initial contact when landing from a drop jump.  

Conclusion: Landing from a drop jump with an internally rotated foot causes higher maximal knee 

valgus moment. Increased ankle and knee valgus angles when landing from a drop jump also cause 

higher maximal knee valgus moment. Effect sizes were small and the relevance to ACL injury is 

unknown. Young children should avoid landing from a jump with an internally rotated foot. 
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Þakkir 

Rannsókn þessi var framkvæmd á Rannsóknarstofu í Hreyfivísindum við Háskóla Íslands í Reykjavík. 

Rannsókn þessi var fjárstyrkt af Rannís. 

Bestu þakkir til leiðbeinenda minna, Haralds B. Sigurðssonar og Kristínar Briem fyrir ómetanlega 

aðstoð og endurgjöf við rannsókn þessa frá upphafi til enda. Einnig vil ég þakka Þórarni Sveinssyni 

fyrir ráðleggingar varðandi tölfræðiúrvinnslu. Sérstakar þakkir fær Guðný Lilja Oddsdóttir fyrir stuðning 

og hvatningu. 
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1 Inngangur 

1.1 Faraldsfræði 

FK eru tiltölulega óalgeng meðal almennings og verða aðallega meðal íþróttafólks og þeirra sem eru 

virkir í hreyfingu. Þá er kvenfólk í aukinni hættu á að verða fyrir FK en rannsóknir hafa gefið til kynna 

að konur séu allt frá 2,4 til 9,7 sinnum líklegri til þess að slíta fremra krossband en karlar (1-3). 

Samkvæmt nýlegri rannsókn sem gerð var á nýgengi FK á Íslandi var tíðni þeirra 75,1 hver 100.000 

mannár (e. person-years) yfir fimm ára tímabil eða frá janúar 2006 til desember 2011 (4). Í sömu 

rannsókn var marktækur munur á aldurstengdri nýgengi milli kynja þar sem nýgengi toppaði fyrr meðal 

kvenna eða á síðari unglingsárum en snemma á þrítugsaldri meðal karla. Talið er að allt að 200.000 

FK verði í Bandaríkjunum á ári hverju (5, 6) en fjölmargir þeirra sem verða fyrir slíkum meiðslum fara í 

aðgerð þar sem liðband er endurgert (e. ACL reconstruction surgery). Áætlað er að 175.000 slíkar 

aðgerðir hafi verið framkvæmdar í Bandaríkjunum árið 2000 en áætlaður kostnaður þeirra er yfir 

tveimur milljörðum bandaríkjadala (7). Í nýlegri bandarískri athugun hefur kostnaður umræddra 

aðgerða farið hækkandi (8) og fjöldi framkvæmdra aðgerða tæplega þrefaldast á 20 ára tímabili frá 

árinu 1990 til ársins 2009 meðal einstaklinga á aldrinum þriggja til 20 ára (9). Í Bandaríkjunum hefur 

tíðni FK meðal barna og unglinga (6-18 ára) aukist um 2,3% árlega á árunum 1994 til 2013 (10). 

Skýrist aukin tíðni FK meðal annars af aukinni íþróttaiðkun en þátttaka einstaklinga á menntaskólastigi 

(e. high school) í Bandaríkjunum hefur aukist árlega síðustu þrjá áratugi fram til ársins 2018 (11). 

Hefur þátttaka þessi aukist meðal karla og kvenna síðustu áratugi en mest hefur aukningin verið 

meðal kvenfólks þar sem margfalt fleiri konur stunda íþróttir nú en fyrir fáeinum áratugum. Aukin 

þátttaka kvenfólks í íþróttum ásamt því að vera eins og áður sagði hópur sem er margfalt líklegri til 

þess að verða fyrir umræddum áverka er ekki útlit fyrir annað en að tíðni slíkra meiðsla muni einungis 

halda áfram að aukast með tilheyrandi kostnaði fyrir samfélagið. 

 

1.2 Atburðarás áverkans 

Algengasta atburðarás áverkans er án snertingar (e. non-contact) en áverki án snertingar er gjarnan 

skilgreindur sem áverki sem verður við skyndilega hraðaminnkun við hlaup, stefnubreytingu eða við að 

lenda úr stökki (12, 13). Talið er að allt að 60-75% FK verði við slíkar aðstæður eða án snertingar (1, 

12, 14, 15) en þrátt fyrir að FK séu algengari meðal kvenna en karla er atburðarás áverkans að öllum 

líkindum sú sama meðal beggja kynja (16). Athuganir á myndbandsupptökum af FK án snertingar gefa 

til kynna að áverkinn verði snemma eða innan 50-100 ms frá fyrstu snertingu einstaklingsins (e. initial 

contact) við gólfið (17, 18). Við athugun Krosshaug og félaga á myndbandsupptökum 39 FK kom í ljós 

5,3 sinnum meiri hætta var á að konur yrðu fyrir FK við að hné félli inn á við (e. valgus collapse) en 

þeir karlar sem athugunin tók til (18). Í öllum svokölluðum „valgus collapse“ tilfellum (níu konur og tveir 

karlar) átti sama atburðarásin sér stað, það er innsnúningur (e. internal rotation) í mjöðm, kiðstaða (e. 

valgus angle) hnés og útsnúningur (e. external rotation) sköflungs. Þessari tilteknu líkamsstöðu hefur 

áður verið lýst af Ireland sem „position of no return“ þar sem einstaklingar, einkum kvenfólk, stígur til 

jarðar eða lendir úr stökki með aðfærslu (e. adduction) og innsúningi mjaðmar, aukinni kiðstöðu hnés 
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og útsnúningi sköflungs og ranghverfingu (e. pronation) framfótar (19). Ranghverfing fótar verður við 

þríþætta hreyfingu; útsnúning (e. eversion), fráfærslu og ristarbeygju (e. dorsiflexion) ökkla (20). 

 

1.3 Afleiðingar 

Orðtakið „sjaldan er ein báran stök“ á vel við FK en við slíkan áverka er sjaldnast einungis um skemmd 

á krossbandinu að ræða (7). Um og yfir tveir þriðju einstaklinga sem verða fyrir FK rífa einnig 

miðlægan eða hliðlægan liðþófa (21, 22) og tæplega helmingur þeirra geta orðið fyrir skemmdum á 

liðbrjóski eða um 46% við tiltekna athugun (23). Beinmar (e. bone bruises) hefur sést í 80% 

einstaklinga sem urðu fyrir FK en í langflestum tilfellum er það staðsett á hliðlægri lærleggshnúfu (e. 

lateral femoral condyle) (23, 24). Áverkar þessir geta haft meiriháttar áhrif á einstaklinga þar sem 

áverkinn veldur skyndilegri og verulegri hömlun og getur dregið úr færni og getu til þess að snúa aftur 

til fyrri íþróttaiðkunar. Nýleg safngreining sem meta átti árangur krossbandsaðgerða vegna FK leiddi í 

ljós að að meðaltali um 81% einstaklinga gátu snúið aftur til einhvers konar íþróttaiðkunar en enn færri 

til íþrótta á fyrra getustigi eða að meðaltali um 65% þátttakenda (25). Að lokum snéru aðeins að 

meðaltali um 55% þátttakenda til fyrri keppnisíþrótta. Gefa þessar tölur til kynna að FK geti haft 

verulegar afleiðingar fyrir einstaklinga hvort sem þeir stundi keppnisíþróttir eða íþróttir sér til gamans.  

Auk þess að hafa veruleg áhrif á getu einstaklinga til íþróttaiðkunar geta FK einnig skert lífsgæði 

(e. quality of life) einstaklingsins með því að draga úr færni og virkni hans, leitt til verkjaástands í 

hnénu og snemmkominnar slitgigtar hnés (26, 27). Samkvæmt nýlegri safngreiningu hækkar hlutfall 

þeirra sem þróa með sér slitgigt í hné í kjölfar þess að hafa orðið fyrir FK ört næstu ár og áratugi þrátt 

fyrir að hafa undirgengist aðgerð (28). Safngreining þessi tók til 38 rannsókna og 4108 einstaklinga en 

allir höfðu undirgengist krossbandsaðgerð en fimm árum frá aðgerð höfðu 11,3% (6,4-19,1%) 

einstaklinga þróað með sér slitgigt í hnénu. Þegar 10 ár voru liðin frá aðgerð var hlutfallið 20,6% (14,9-

27,7%) en 20 árum síðar var hlutfallið orðið rúmlega helmingur einstaklinga eða 51,6% (29,1-73,5%). 

Ásamt því að einstaklingar fari að þróa með sér slitgigt aðeins fáeinum árum frá áverka fylgja gjarnan 

önnur samfara vandamál, svo sem verkir og minnkuð virkni (29). Sökum ungs aldurs þeirra fjölda 

einstaklinga sem verða fyrir FK hefur orðið til stór hópur fólks sem nefnist „ungir einstaklingar með 

gömul hné“. Að þessu sögðu er ótvírætt að afleiðingar FK hafi veruleg áhrif á alla sem fyrir þeim 

verða, hvort sem um ræðir íþróttamenn eða hinn almenna borgara sem hreyfir sig til gamans. Áhrifin 

eru skyndileg en geta einnig haft alvarlegar afleiðingar síðar á ævinni, jafnvel þó viðkomandi 

undirgangist aðgerð þar sem liðband er endurgert. 

 

1.4 Áhættuþættir 

Eins og áður sagði er algengasta atburðarás FK án snertingar en ekki er unnt að benda á einhvern 

einn tiltekinn þátt sem spilar þar lykilhlutverki heldur verða áverkar sem þessir vegna samverkan 

margra ólíkra þátta. Nefnast þessir þættir áhættuþættir en þá má gjarnan flokka í tvo megin flokka, 

innri (eðlislæga) og ytri (utanaðkomandi) áhættuþætti. Innri áhættuþættir eru þættir tengdir erfðum, 

hormónum, líffærafræði og byggingu, lífaflfræði og hreyfistjórn einstaklinga (30). Til ytri áhættuþátta 
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teljast atriði tengd umhverfinu sem æft eða keppt er í en þar ber helst að nefna veðurskilyrði, undirlag 

sem æft eða keppt er á, skófatnaði og samverkan tveggja síðastnefndu atriða (31). Í þessari ritgerð 

verðum þó einkum einblínt á innri áhættuþætti. Innri áhættuþáttum má skipta í tvo undirflokka, þeim 

sem ekki er hægt að hafa áhrif á (e. non-modifiable) og þeim sem hægt er að hafa áhrif á (e. 

modifiable). Litlu fáum við breytt um erfðir, líffærafræði og byggingu líkamans og hormónastarfsemi en 

hafa má áhrif á hreyfistjórn einstaklinga og lífaflfræðilega áhættuþætti hvers og eins, til dæmis með 

fyrirbyggjandi þjálfun. 

 

1.5 Óbreytanlegir (e. non-modifiable) áhættuþættir 

1.5.1 Líffærafræðilegir og byggingarlegir áhættuþættir 

Stærð og lögun fremra krossbands: 

Segulómun hefur leitt í ljós að óslitið fremra krossband þeirra sem höfðu orðið fyrir FK var minna að 

rúmmáli (e. volume) en þeirra sem ekki höfðu orðið fyrir slíkum áverka bæði í konum og körlum (32, 

33). Þá hefur einnig fundist kynbundinn munur milli kynja í rannsókn á líkum þar sem fremra 

krossband kvenna var marktækt þynnra (að þversniði), styttra og minna að rúmmáli samanborið við 

karla (34). 

 

Staða neðri útlima (e. lower extremity alignment): 

Niðurstöður rannsókna hafa ekki tengt einn ákveðinn þátt í stöðu neðri útlima við auknar líkur á FK 

(35) en staða neðri útlima er misjöfn eftir þroskastigi einstaklinga og tekur staða þessi breytingum yfir 

þroskaskeið en breytingarnar verða yfir mislangan tíma meðal karla og kvenna (36). Við fullan þroska 

hafa konur meira framhallandi mjaðmagrind (e. anterior pelvi tilt), meira framsnúna lærleggi (e. femoral 

anteversion), aukna kiðstöðu og meiri yfirréttu í hnjám (e. genu recurvatum) (37, 38). Frekari 

rannsókna er þó þörf ef meta á áhrif þessara þátta með tilliti til aukinnar hættu á FK hjá konum 

samanborið við karla. 

 

Slakki hnjáliðar (e. knee joint laxity) 

Rannsóknir hafa sýnt fram á aukinn framanverðan slakka í hnjám (39), almennan liðslakka hnés (40-

42), slakka við innsnúning hnés (43) og aukna ofréttu hnés (41, 42) í ósködduðum hnjám þeirra sem 

orðið hafa fyrir FK samanborið við þá sem ekki hafa slitið fremra krossband. Kvenfólk hefur aukinn 

slakka samanborið við karla í þykktarsniði (framanverður slakki, ofrétta hnés) (38, 44-48), breiðsniði 

(kið- og njórastaða) og þversniði (inn- og útsnúningur) (49-51). Þá hefur aukinn slakki hnjáliðar verið 

tengdur við áhættusamari lendingartækni, meðal annars við aukna kiðhreyfingu hnés (e. dynamic 

knee valgus) við lendingu úr stökki (52). 
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Líkamssamsetning: 

Hærri líkamsmassastuðull (e. body mass index) eða BMI eykur líkur á FK meðal kvenna en ekki hjá 

körlum (48) en líkur eru á að það sé vegna þess að líklegra sé að hærri BMI stuðull kvenna 

endurspegli hærra hlutfall fitu hjá konum en vöðvamassa hjá körlum (53, 54). Þá hefur minna hlutfall 

vöðvamassa verið tengt við aukinn slakka hnjáliðar (55) en gæti það bent til þess að slakki í hnélið og 

hærri BMI stuðull sé samverkandi áhættuþáttur fyrir FK (48). 

 

1.5.2 Erfðir 

Rannsóknir hafa gefið til kynna að ákveðin tilbrigði af genaröðum geta skipt máli þegar kemur að FK, 

þar á meðal sumra sem skrá fyrir kollageni (56, 57) og próteóglýkönum (58) sem koma að myndun 

kollagen þráðla (e. collagen fibrils) sem eru grunn byggingarefni liðbanda. Rannsóknir hafa enn fremur 

leitt í ljós að ákveðin undirmengi þessarar tilbrigða tengist sérstaklega FK meðal kvenna en ekki í 

körlum (59-61). 

 

1.5.3 Hormón 

Hormónaviðtakar fyrir estrógeni, testósteróni og relaxíni hafa fundist í fremri krossböndum mannfólks 

(62-66) sem bendir til að viðtakar þessir geti stýrt genatjáningu og efnaskiptum kollagens á þann hátt 

að það hafi áhrif á líffræðilega eiginleika fremri krossbanda. Rannsóknir hafa enn fremur sýnt fram á 

tengsl breytinga á magni kynhormóna yfir tíðarhring kvenna og breytinga á framleiðslu og efnaskiptum 

kollagens (67), slakka hnjáliðar (51, 67-72), stífleika í vöðvum (69) og teygjuviðbragði vöðva (e. 

muscle stretch reflex) (73). 

 

1.6 Breytanlegir (e. modifiable) áhættuþættir 

1.6.1 Lífaflfræðilegir áhættuþættir 

Rannsóknir á líkum (e. cadavers) hafa leitt í ljós að verkun ytri krafta, svo sem kiðvægi hnésins (e. 

valgus moment), geti leitt til marktækrar hækkunar á því álagi (e. loading) sem fremra krossband 

verður fyrir (74, 75). Álagið sem fremra krossband verður fyrir eykst enn frekar við samverkandi ytri 

krafts innsnúnings sköflungs en samlegðaráhrif þessara krafta geta valdið FK (76) en hvort tveggja 

spila stór hlutverk í því fjölþætta álagi sem fremra krossband verður fyrir við FK án snertingar (77). 

Framskyggn rannsókn Hewett og félaga hefur einnig leitt í ljós að kiðvægi og fráfærsla hnésins 

(e. knee abduction angle) geti hvort tveggja haft forspárgildi fyrir FK (78). Í rannsókn þessari fengu 

rannsakendur þátttakendur til þess að framkvæma fallhopp sem þeir greindu með þríviðri 

hreyfigreiningu. Fallhopp er framkvæmt þannig að einstaklingur lætur sig falla fram af kassa úr 

tiltekinni hæð, lendir jafnfætis og stekkur beint upp aftur eins hátt og hann getur. Rannsókn Hewett og 

félaga tók til 205 íþróttastúlkna í knattspyrnu, körfuknattleik og blaki og hafði forspárgildi þetta reiknað 

sértæki (e. specificity) 73% og reiknað næmi (e. sensitivity) 78%. Áður en keppnistímabil í umræddum 
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íþróttum hófst fengu rannsakendur þátttakendur til þess að framkvæma áðurnefnd fallhopp. Við 

eftirfylgni höfðu níu þátttakendur af 205 orðið fyrir FK en samanborið við 390 óslösuð hné höfðu hinar 

slösuðu marktækt meiri fráfærslu í hné og hærra kiðvægi við að lenda úr fallhoppi. Hinar slösuðu 

höfðu að meðaltali 8,4° meiri fráfærslu hnés við fyrstu snertingu og 7,6° meiri við hámarks fráfærslu 

eftir lendingu. Þá var kiðvægi meðal hinna slösuðu 6,4 sinnum hærra en meðal þeirra óslösuðu. 

Rannsakendur fundu einnig marktæka fylgni milli fráfærslu í hnjám og hámarks gagnkrafti jarðar (e. 

ground reaction force) meðal hinna slösuðu en ekki meðal hinna óslösuðu en gagnkraftur jarðar var 

20% hærri meðal þeirra fyrrnefndu. 

Niðurstöður annarra nýlegra framskyggnra rannsókna, sem einnig fengu þátttakendur til þess 

að framkvæma fallhopp, komust hins vegar ekki að sömu niðurstöðu, það er að ekki var hægt  að 

útskýra FK þeirra kvenna sem urðu síðar fyrir slíkum meiðslum með aukinni fráfærslu hnés eða hærra 

kiðvægis (79, 80). Bentu Krosshaug og félagar þó á að úrtak þeirra væri eldra eða 21 árs að meðaltali 

samanborið við 16 ára að meðaltali í rannsókn Hewett og félaga, stúlkurnar væru betur þjálfaðar og 

hafi líklegast stundað meiri þjálfun ætlaðri meiðslaforvörnum en þær yngri (79). Líkt og áður hefur 

komið fram verða FK án snertingar að öllum líkindum snemma eftir fyrstu snertingu einstaklingsins við 

gólfið eða innan 50-100 ms. Það er því takmarkandi þáttur að rannsakendur ofangreindra 

framskyggnra rannsókna hafi skoðað hæstu gildi í gegnum allan lendingarfasann í stað þess að skoða 

snarpari tímaramma þar sem mestar líkur eru á að einstaklingar verði fyrir FK (78-80). 

Niðurstöður safngreininga hafa leitt í ljós að finna megi kynbundinn mun á lendingarstöðu 

kvenna og karla en konur lenda með aukna fráfærslu í hnjám við að lenda úr stökki (81-83). Hewett og 

félagar komust að þeirri niðurstöðu að hreyfistjórn (e. neuromuscular control) kvenna við að lenda úr 

fallhoppi yrði lakari yfir vaxtarskeið (84). Komust rannsakendur að þeirri niðurstöðu að eldri stúlkur 

lentu úr fallhoppi með aukna kiðstöðu hnés (við fyrstu snertingu og hámarks kiðstaða lendingarfasa) 

ásamt aukinni miðlægri hreyfingu hnésins (e. medial knee motion) samanborið við jafnaldra drengi og 

bæði kyn fyrir vaxtarskeið. Ekki ber niðurstöðum rannsókna þó saman um hvort munur sé á kiðvægi 

kynjanna við að lenda úr stökki (81). Af sex rannsóknum þessarar safngreiningar sem tóku til 

kynbundins mun á kiðvægi karla og kvenna við að lenda úr stökki voru tvær (33,33%) sem komust að 

þeirri niðurstöðu að kvenmenn lentu úr stökki með hærra kiðvægi en karlar. Ein rannsókn (16,67%) 

leiddi í ljós að karlar lentu úr stökki með hærra kiðvægi en konur en meirihluti rannsókna eða þrjár 

(50%) af sex leiddu í ljós að enginn munur væri á kiðvægi kynjanna við að lenda úr stökki. 

 

1.7 Meiðslaforvarnir 

Taugavöðvaþjálfun (e. neuromuscular training) er þjálfunaraðferð sem ætlað er að bæta óviljastýrða 

hreyfisvörun (e. motor response) einstaklinga og auka þannig gæði hreyfinga og hreyfistöðugleika liða 

(e. dynamic joint stability) með bættri hreyfistjórn (85). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að slíkar 

þjálfunaráætlanir geta dregið verulega úr líkum á að einstaklingar verði fyrir FK (86-89). Gjarnan hefur 

verið bent á fjóra lykilþætti slíkra þjálfunaráætlana svo fyrirbyggja megi FK; meiri ávinningur slíkrar 

þjálfunar fæst meðal yngra íþróttafólks en eldra (90), því meiri tíma sem einstaklingar nýta í slíka 

þjálfun því gagnlegri er hún (91), fjölbreyttara úrval æfinga skila meiri árangri (89) og að einstaklingar 



  

15 

fái munnlega endurgjöf (92). Hefur verið bent á að taugavöðvaþjálfun sem nýtir aðeins eitt þessara 

fjögurra áðurtaldra atriða geti hvert um sig fækkað FK um 17,2-17,7% (88). Niðurstöður rannsókna 

benda til þess að koma megi mögulega í veg fyrir allt að helming FK með taugavöðvaþjálfunum og 

fræðslu (86, 87). 

 

1.8 Ökkli 

Nýverið hafa rannsakendur verið að veita stöðu fótar athygli og hvaða áhrif fótastaða hefur á lífaflfræði 

neðri útlima við að lenda úr stökki en niðurstöðum þessarar rannsókna ber ekki saman um eitt. 

Rannsakendur tveggja rannsókna sýndu fram á fylgni milli útsnúinnar fótastöðu og aukna kiðvægi við 

að lenda úr stökki hjá körlum (93, 94). Þá er einnig rannsókn sem sýndi fylgni milli innsnúinnar 

fótastöðu og auknu kiðvægi við að lenda úr stökki hjá konum (95) og enn önnur sem hafði úrtak sem 

innihélt bæði kyn en fann ekki marktæka fylgni á fótastöðu og kiðvægi hnés við að lenda úr stökki (96). 

Dempsey og félagar fengu 25 heilbrigða karlmenn til þess að framkvæma fjórar mismunandi tegundir 

af stökki, grípa bolta yfir höfði og lenda úr stökkinu en allir höfðu þeir reynslu af því að lenda úr stökki í 

sínum íþróttum (93). Rannsakendur fundu jákvæða fylgni milli þess að lenda úr stökki með útsnúna 

stöðu fótar og kiðstöðu hnés annars vegar og kiðvægi hnés við fyrstu snertingu hinsvegar. Teng og 

félagar fengu 11 körfuknattleiksmenn til þess að lenda úr fallhoppi á þrjá vegu; tær inn, tær fram og 

tær út (94). Þar hafði staða fóta áhrif á kiðstöðu hnés við fyrstu snertingu þegar lent var úr stökki. 

Hámarks kiðvægi hnésins var marktækt hærra þegar þátttakendur lentu með tær út samanborið við 

tær fram og tær inn. Enginn marktækur munur fannst á hámarks kiðvægi þegar rannsakendur báru 

saman tær fram og tær inn. Ishida og félagar fengu 14 konur til þess að framkvæma fallhopp með 

sinni náttúrulega lendingartækni ásamt fyrirfram ákveðinni fótastöðu; tær inn, tær fram og tær út (95). 

Þar hafði tær inn lendingarstaða marktæk tengsl aukinnar kiðstöðu ásamt auknu kiðvægi hnés við að 

lenda úr stökki. Rannsókn Tran og félaga var sú eina sem tók til karla og kvenna en rannsakendur 

fengu 10 konur og 10 karla til þess að framkvæma fallhopp með fyrirfram ákveðinni lendingarstöðu 

fóta; tær inn, tær fram og tær út (96). Niðurstöður sýndu jákvæða fylgni innskeifrar fótastöðu og 

aukinnar kiðstöðu hnjáa en engin marktæk fylgni var á fótastöðu og kiðvægi hnés við að lenda úr 

fallhoppi. 

Rannsóknir þessar hafa allar verulegar takmarkanir þar sem úrtök þeirra voru smá og innihéldu 

aðeins annað kynið að rannsókn Tran og félaga undanskilinni. Enn fremur fengu rannsakendur þriggja 

af fjórum ofangreindra rannsókna þátttakendur sína til þess að lenda með fyrirfram ákveðinni 

lendingarstöðu fóta og því ekki um náttúrulega lendingarstöðu einstaklinganna að ræða. Það er því 

vöntun á að kannað verði hvort sambærilega tengingu megi finna í stærra úrtaki þar sem litið er á 

gögn beggja kynja þar sem þátttakendur lenda með sinni náttúrulega lendingartækni. Þá er einnig 

vöntun á að skoðað verði hvort sambærilega fylgni megi finna innan þess snarpa tímaramma sem FK 

eru talin eiga sér stað við að lenda úr stökki eða innan 100 ms frá fyrstu snertingu einstaklingsins við 

gólfið. 
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2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna áhrif fótastöðu við fyrstu snertingu við hæl í gólf við að 

lenda úr fallhoppi. Skoðuð voru áhrif fótastöðu á lífaflfræði hnés innan 100 ms frá fyrstu snertingu 

meðal ungra íþróttabarna þar sem þátttakendur lentu með sinni náttúrulega lendingarstöðu. Tilgátan 

var sú að lendi einstaklingar með útsnúinni fótastöðu leiði það til aukinnar kiðstöðu ökkla. Aukin 

kiðstaða ökkla ranghverfir fæti og veldur útsnúningi og/eða fráfærslu í hné sem veldur að lokum öðru 

tveggja eða bæði;  

a) aukinni kiðstöðu (e. greater knee valgus angle) og/eða  

b) auknu kiðvægi (e. greater knee valgus moment). 

 

Tilgátur 

1. Fylgni er á milli þess að lenda úr fallhoppi með útsnúna fótastöðu við hæl í gólf, í kjölfar fyrstu 

snertingar við gólfið og aukinnar kiðstöðu ökkla innan 100 ms frá fyrstu snertingu. 

 

2. Fylgni er á milli aukinnar kiðstöðu ökkla og aukinnar kiðstöðu hnés innan 100 ms frá fyrstu 

snertingu. 

 

3. Fylgni er á milli aukinnar kiðstöðu hnés og hærra kiðvægi hnés innan 100 ms frá fyrstu 

snertingu. 

 

4. Meira útsnúin fótastaða einstaklings við hæl í gólf í kjölfar fyrstu snertingar við að lenda úr 

fallhoppi leiðir til hærra kiðvægis innan 100 ms frá fyrstu snertingu. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsókn þessi var þversniðsrannsókn. Áður en rannsókn þessi fór af stað höfðu forsvarsmenn 

rannsóknar fengið samþykki Vísindasiðanefndar (VSNb2012020011/03.7) og sent tilkynningu til 

Persónuverndar. 

 

3.2 Þátttakendur 

Rannsakendur settu sig í samband við forsvarsmenn fjögurra íþróttafélaga á höfuðborgarsvæðinu í leit 

að þátttakendum fyrir rannsókn þessa. Ef þátttakandi mætti viðmiðum rannsakenda fyrir þátttöku (e. 

inclusion criteria), hafði áhuga á því að taka þátt og hafði samþykki foreldris eða forráðamanns var 

viðkomandi boðaður til þátttöku. Þeir einstaklingar sem höfðu sögu um slitið liðband í hné, rifinn vöðva 

eða bæklun í neðri útlimum eða höfðu fengið sterasprautu inn í lið síðastliðna þrjá mánuði voru 

útilokaðir frá þátttöku. Þá voru einstaklingar með skert jafnvægi eða truflun í taugastarfsemi af 

einhverju tagi einnig útilokaðir. 

Allir þátttakendur ásamt foreldri eða forráðamanni undirrituðu upplýst samþykki sem áður hafði 

verið samþykkt af Vísindasiðanefnd (Fylgiskjal I) en með því var tryggt að mögulegir þátttakendur 

fengju upplýsingar um tilgang rannsóknar, mögulegan ávinning, framkvæmd, áhættu, rétt til þess að 

hætta þátttöku hvenær sem er án afleiðinga og loforð um nafnleynd. Allir þátttakendur í rannsókn 

þessari voru virkir handbolta- og/eða knattspyrnuiðkendur á aldrinum 10-12 ára. 

 

3.3 Yfirlit framkvæmdar 

Allar mælingar voru framkvæmdar á Rannsóknarstofu í hreyfivísindum við Háskóla Íslands í 

Reykjavík. Mælingar rannsóknar voru gerðar á tímabilinu janúar 2012 til febrúar 2014. Þátttakendur 

mættu ásamt foreldri/forráðamanni og skrifuðu báðir aðilar undir upplýst samþykki sem lýst var hér að 

ofan. Eftir að hafa undirritað upplýst samþykki fóru þátttakendur í viðeigandi íþróttafatnað, þröngar 

stuttbuxur og íþróttaskó en stúlkur klæddust einnig íþróttatoppi. Hæð og þyngd þátttakenda var mæld 

og farið í gegnum staðlaðan spurningalista þar sem meðal annars var spurt um verki, meiðsli, 

íþróttaiðkun og fleira. Við tók fimm mínútna upphitun þar sem þátttakendur hjóluðu á þrekhjóli á þeim 

hraða sem viðkomandi fannst þægilegur við viðeigandi mótstöðu sem hvorki var of þung né of létt. Að 

upphitun lokinni var mældur hámarks jafnlengdarkraftur (e. maximal isometric force) í útsnúningi (e. 

external rotation) og fráfærslu (e. abduction) mjaðma. Vöðvarafrit var notað til þess að meta 

vöðvarafvirkni nokkurra lær- og mjaðmavöðva beggja vegna. Ekki verður þó fjallað um mælingar á 

styrk og rafvirkni vöðva í þessari ritgerð. 

Átta háhraða Qualisys Oqus 300 3D myndavélar (Qualisys AB, Gautaborg, Svíþjóð) ásamt tveimur 

AMTI kraftplötum voru notaðar til þess að fanga upplýsingar um hreyfingu og krafta (lýst nánar hér að 

neðan). Þá var 46 endurskinsmerkjum kirfilega komið fyrir af reyndum sjúkraþjálfara en staðsetning 

þessara merkja má finna í fylgiskjali II ásamt verklýsingu mælinga (Fylgiskjal II). Kyrrstöðumæling í 
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upphafi mælinga með téðum endurskinsmerkjum staðsetti miðju liða og skilgreindi líkamshluta neðri 

útlima, mjaðmagrindar og bols. Klasi (e. cluster) fjögurra til fimm endurskinsmerkja fylgdu síðar eftir 

hreyfingum hvers líkamshluta við hreyfiföngun. Því næst hófust mælingar þar sem þátttakendur 

framkvæmdu fallhopp og gabbhreyfingu eftir handahófskenndri röðun, fóru í gegnum staðlaða 

þreytuíhlutun og endurtóku svo fallhopp og gabbhreyfingu en þá í öfugri röð. Ekki er stuðst við gögn 

gabbhreyfingar þar sem rannsókn þessi tekur einungis til fallhopps þátttakenda en fallhoppi og 

þreytuíhlutun er lýst nánar hér fyrir neðan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1 Þátttakandi framkvæmir fallhopp af palli á Rannsóknarstofu í hreyfivísindum við Háskóla 
Íslands. 

 

3.4 Fallhopp og þreytuíhlutun 

Allir þátttakendur fengu stöðluð fyrirmæli um hvernig framkvæma ætti fallhopp og framkvæmdu í 

kjölfarið nokkur fallhopp til þess að undirbúa sig. Fyrirmæli þessi voru eftirfarandi; „Stattu framarlega á 

kassanum og láttu þig falla niður (af 25 sentimetra (sm) háum palli) og um leið og þú lendir hoppar þú 

eins hátt upp og þú getur“. Hver þátttakandi framkvæmdi í kjölfarið fallhopp (og gabbhreyfingu) þar til 

rannsakendur höfðu fangað fimm mælingar og við tók stöðluð þreytuíhlutun. Þreytuíhlutun þessari var 

ætlað að þreyta vöðva neðri útlima á svo til gerðu skautabretti. Hver einstaklingur skautaði til hægri og 

vinstri en fjarlægðin á brettinu var stillt eftir fótleggjalengd hvers og eins en miðað var við 1,5 sinnum 

fótleggjalengd einstaklinganna í sm. Þreytuíhlutunin stóð yfir í fimm mínútur þar sem einstaklingar 

fengu fyrirmæli um að byrja að skauta rólega í fyrstu en auka svo hraðann að hverri mínútu liðinni. Að 

þreytuíhlutuninni lokinni voru þátttakendur svo beðnir um að leggja mat á þreytu sína á talnakvarða (e. 

numeric rating scale) frá 0, engin þreyta, upp í 10, úrvinda eða mesta þreyta sem viðkomandi hefur 
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upplifað. Strax í kjölfar þreytuíhlutuninnar framkvæmdu þátttakendur svo fallhopp og gabbhreyfingu 

(eða gabbhreyfingu og fallhopp þar á eftir) þar til rannsakendur höfðu fangað fimm mælingar til 

viðbótar en sjá má yfirlit yfir fallhopp og þreytuíhlutun í fylgiskjali II (Fylgiskjal II). 

 

3.5 Hreyfiföngun 

Átta háhraða Qualisys Oqus 300 3D myndavélar voru notaðar við hreyfiföngun innan áður kvarðaðs 

(e. calibrated) rými ásamt innfelldum AMTI kraftplötum í gólfi rannsóknarstofu sem söfnuðu gögnum 

um gagnkraft jarðar (e.  GRF). Qualisys Track Manager (QTM) safnaði gögnum samtímis frá 

myndavélum og kraftplötum en söfnunartíðni myndavéla var 200 Hz. Söfnunartíðni kraftplata var stillt 

á 2000 Hz en rannsakendur notuðust við tvær kraftplötur sem fönguðu gögn frá hvorum fæti við að 

lenda úr fallhoppi. Gögn þessi voru svo flutt úr QTM sem c3d skrár yfir í Visual3D (Visual3D™, C-

Motion, Germantown, Bandaríkin) til frekari úrvinnslu. 

Áður en haldið er lengra er tilefni til að nefna svokallað innskot (e. interpolation) hugbúnaðar en 

sjáist tiltekið endurskinsmerki ekki á að lágmarki þremur myndavélum í senn var hugbúnaðurinn látinn 

geta sjálfvirk í eyðuna upp að 30 römmum eða 150 ms við 200 Hz söfnunartíðni. Telst þetta verulegt í 

því samhengi að í þessari ritgerð sé fjallað um tímaramma sem spannar 100 ms og ekki sé vitað hvar 

þetta hefur átt við. Þau tilvik sem spönnuðu yfir 30 ramma kröfðust þess að farið væri handvirkt yfir 

hverja mælingu fyrir sig þar sem annað hvort var fyllt í eyðuna eða mælingu eytt. 

 

3.6 Gagnaúrvinnsla 

Visual3D var notað við gagnaúrvinnslu hrágagna frá myndavélum og kraftplötum. Gögn 

endurskinsmerkja voru hreinsuð/síuð með 6 Hz Butterworth lágtíðnihliði (e. low-pass filter) og 

kraftplötugögn með 20 Hz lágtíðnihliði. Líkanið (e. model) af þátttakanda sem kyrrstöðumælingin 

skilgreindi var notað ásamt lífaflfræðimælingum til þess að reikna snúning milli líkamshluta í þremur 

plönum út frá staðsetningu endurskinsmerkjanna. Reikningar á hreyfigögnum voru reiknaðir eftir 

aðferð sex stellingavídda (e. 6 degree-of-freedom method) og kraftvægi um hné var reiknað með 

reikniaðferð sem kallast „inverse dynamics“ og byggir á útreikningum á snúningi milli líkamshluta, 

gagnkrafti jarðar (kraftplötugögn), fjarlægð að miðju liðamóta (hnés í þessu tilfelli) og hröðun 

líkamshlutans (e. segment) sem á í hlut. 

Við að skilgreina fyrstu snertingu í hverju framkvæmdu fallhoppi var merkt það augnablik sem 

krafturinn sem verkaði á kraftplötur fór yfir 50 N. Staða fótar í þversniði var miðuð við staðsetningu 

mjaðmagrindar (e. pelvis) en fótastaða var tekin á þeim tímapunkti sem endurskinsmerki hælbeins 

hafði komið niður að gólfi (eða lægstu stöðu) í kjölfar fyrstu snertingar. Ökklahorn í breiðsniði voru 

fundin með því að reikna horn ökkla út frá stöðu sköflungs á tímapunkti hæsta kiðvægis innan 100 ms 

frá fyrstu snertingu. Hnéhorn í breiðsniði voru fundin með því að reikna horn hnés út frá stöðu 

lærleggs á tímapunkti hæsta kiðvægis innan 100 ms frá fyrstu snertingu. Til þess að skilgreina 

hámarks kiðvægi hnés var staðsettur hæsti toppur (e. absolute peak) kiðvægis innan 100 ms frá fyrstu 

snertingu við að lenda úr fallhoppi. Við þetta munu þeir sem lenda aðskeifir (e. varus) fá hæsta 
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kiðvægi sem neikvæða tölu (þeirra hæsta kiðvægi) þar sem ekki var leitast eftir toppi kraftvægis 

aðskeifra. Kiðvægið er ytri kraftur sem staðlaður er með líkamsþunga hvers og eins og er Nm á hvert 

kílógramm (Nm/kg). Að gagnaúrvinnslu lokinni voru gögnin flutt úr Visual3D og undirbúin í Microsoft 

Excel til frekari athugana og tölfræðiúrvinnslu. 

 

Eftirfarandi eru þær breytur sem fóru í tölfræðiúrvinnslu: 

1. Fótastaða (°) í þversniði á tímapunkti hæls í gólf, í kjölfar fyrstu snertingar þar sem staða fótar 

var fundin út frá stöðu mjaðmagrindar. 

2. Ökklahorn (°) í breiðsniði á tímapunkti hámarks kiðvægis innan 100 ms frá fyrstu snertingu við 

gólfið, þar sem hornið var fundið út frá stöðu sköflungs. 

3. Hnéhorn (°) í breiðsniði á tímapunkti hámarks kiðvægis innan 100 ms frá fyrstu snertingu við 

gólfið, þar sem hornið var fundið út frá stöðu lærleggs. 

4. Hámarks kiðvægi (Nm/kg) innan 100 ms frá fyrstu snertingu við gólfið. 

 

3.7 Tölfræðiúrvinnsla 

Öll tölfræðipróf voru framkvæmd í tölfræðihugbúnaðinum SAS Enterprise Guide 7.1 (SAS Enterprise 

Guide©, SAS Institute Inc., Cary, NC, Bandaríkin). Notast var við línulega aðhvarfsgreiningu til þess að 

kanna samband einstakra breyta; stöðu fóta og ökklahorna, ökklahorna og hnéhorna og að lokum 

hnéhorna og hámarks kiðvægis. Því næst var raðað í blandað líkan dreifnigreiningar (e. mixed model 

ANOVA) til þess að kanna áhrif þessara breyta á hámarks kiðvægi einstaklinga. Við leit að því líkani 

sem best væri til þess fallið að svara rannsóknarspurningu var notast við afturvirka útilokun (e. 

backward elimination) þar sem ómarktæk þrí- og tvívíð víxlhrif voru fjarlægð úr líkani í þrepum. Miðað 

var við marktektarmörkin α=0,05. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Lýðfræði þátttakenda 

Enginn munur var á aldri, hæð og þyngd drengja og stúlkna meðal þátttakenda (sjá töflu 1). 

 

Tafla 1    Fjöldi þátttakenda (N) ásamt meðaltali (staðalfrávik (sf)) aldurs, hæðar og þyngdar drengja 
og stúlkna og spönn úrtaksins í heild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Breytur 

Yfirlit yfir meðaltal, staðalfrávik og spönn allra breyta sem fóru til tölfræðiúrvinnslu (sjá töflu 2). 

 

Tafla 2 Heildarfjöldi skráninga (N) má sjá við hverja breytu; fótastöðu í þversniði við hæl í gólf í kjölfar 
fyrstu snertingar, ökkla- og hnéhorns í breiðsniði á tímapunkti hæsta hámarks kiðvægis og 
hámarks kiðvægi hnés innan 100 ms frá fyrstu snertingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Drengir             
N=92 

Stúlkur              
N=168 

Spönn              
N=260 

Aldur (ár) 10,9 (0,7) 11,2 (0,7)  10-12  

Hæð (sm) 150,55 (8,69) 149,99 (7,58) 132 - 180,6 

Þyngd (kg) 41,83 (8,38) 42,95 (8,91) 29 - 79,3 

Breytur Meðaltal sf Spönn 

Útskeifni (-) 

Innskeifni (+)              

N=4444 

-16,2 8,99 
 

-48,48 – 14,2 
 

Kiðstaða ökkla (-) 

Njórastaða ökkla (+)            

N=3378 

-6,115 3,82 -22,63 – 4,45 

Kiðstaða hnés (-) 

Njórastaða hnés (+)          

N=3380 

0,0467 3,1 -15,26 – 14,3 

Kiðvægi (+)                

N=3378 
0,098 0,36 -3,006 – 2,007 
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4.2 Tengsl breyta 

Tölfræðilega marktæk fylgni fannst á öllum þremur samböndum sem könnuð voru á milli einstakra 

breyta með línulegri aðhvarfsgreiningu; milli fótastöðu í þversniði við hæl í gólf í kjölfar fyrstu snertingu 

og ökklahorns í breiðsniði við hámarks kiðvægi innan 100 ms frá fyrstu snertingu (sjá mynd 2); 

ökklahorns og hnéhorns í breiðsniði við hámarks kiðvægi innan 100 ms frá fyrstu snertingu (sjá mynd 

3); hnéhorns í breiðsniði og hámarks kiðvægis innan 100 ms frá fyrstu snertingu (sjá mynd 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2  Fylgni á milli fótastöðu (°) í þversniði við hæl í gólf í kjölfar fyrstu snertingar við gólfið og 
ökklahorns (°) í breiðsniði á tímapunkti hæsta kiðvægis einstaklinga innan 100 ms frá fyrstu 
snertingu við að lenda úr fallhoppi. Fótastaða í þversniði útskýrði marktækt (p=<0,0001) 
breytileika ökklahorna í breiðsniði (R2=0,045). 
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Mynd 3  Fylgni á milli ökklahorns (°) og hnéhorns (°) í breiðsniði á tímapunkti hæsta kiðvægis 
einstaklinga innan 100 ms frá fyrstu snertingu við gólfið við að lenda úr fallhoppi. Ökklahorn 
útskýrðu marktækt (p=<0,0001) breytileika hnéhorna í breiðsniði (R2=0,0051). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4 Fylgni á milli hnéhorns (°) í breiðsniði og hámarks kiðvægis (Nm/kg) einstaklinga innan 100 
ms frá fyrstu snertingu við gólfið við að lenda úr fallhoppi. Hnéhorn í breiðsniði útskýrðu 
marktækt (p=<0,0001) breytileika hámarks kiðvægis (R2=0,0687). 
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4.3 Áhrif breyta á kiðvægi hnés 

Við greiningu fundust marktæk megináhrif (p=<0,0001) fyrir fótastöðu í þversniði á hámarks kiðvægi 

innan 100 ms frá lendingu úr fallhoppi (β=0,0045). Hafði meira útskeif lendingarstaða fóta lækkandi 

áhrif á hámarks kiðvægi innan 100 ms frá lendingu. Einnig fundust marktæk víxlhrif (p=<0,0001) 

ökklahorna og hnéhorna varðandi áhrif þeirra á hámarks kiðvægi (β=0,0004). 

 

Tafla 3  Niðurstöður dreifnigreiningar á áhrifum (Nm/kg fyrir hverja gráðu lykilbreyta) lykilbreyta sem 
endurspegla fótastöðu í þversniði, stöðu ökkla og hnés í breiðsniði og kiðvægi hnés. 

 

Dreifnigreining gefur af sér eftirfarandi líkan; Kiðvægi = 0,15 + 0,0045 x Fótastaða (°) + 0,0069 x 

Ökklahorn (°) + 0,0013 x Hnéhorn (°) + 0,003 x Ökklahorn (°) x Hnéhorn (°). Til einföldunar verða 

dæmi tekin um áhrif lykilbreyta á hámarks kiðvægi hnés innan 100 ms frá fyrstu snertingu. 

 

Dæmi um áhrif lykilbreyta á hámarks kiðvægi hnés samkvæmt líkani: 

Útskeif fótastaða (10°): Kiðvægi = 0,15 + 0,0045 x (-10°). Kiðvægi = 0,15 – 0,045. 

Innskeif fótastaða (10°): Kiðvægi = 0,15 + 0,0045 x (10°).  Kiðvægi = 0,15 + 0,045. 

 

Dæmi um áhrif víxlhrifa ökkla- og hnéhorna á hámarks kiðvægi hnés: 

Kiðstaða ökkla (6°): Kiðvægi = 0,15 + 0,0013 + 0,003 x (-6°). Kiðvægi = 0,15 + (0,0013 – 0,018).  

Kiðvægi = 0,15 – 0,0167 x Hnéhorn 

 

Kiðstaða hnés (10°): Kiðvægi = 0,15 + 0,0069 x Ökklahorn + 0,003 x (-10°) x Ökklahorn. 

 Kiðvægi = 0,15 – 0,0231 x Ökklahorn. 

Njórastaða hnés (10°): Kiðvægi = 0,15 + 0,0069 x Ökklahorn + 0,003 x (10°) x Ökklahorn. 

   Kiðvægi = 0,15 + 0,037 x Ökklahorn. 

Breytur Mat staðalfrávik Frelsisgráður t-gildi p-tala alfa Öryggisbil 

Skurðpunktur 0,15 0,025 371 5,99 <0,0001 0,05 0,0998 0,1972 

Fótastaða 0,0045 0,0007 2943 6,89 <0,0001 0,05 0,0032 0,0058 

Ökklahorn 0,0069 0,0013 2889 5,16 <0,0001 0,05 0,0043 0,0096 

Hnéhorn 0,0013 0,0032 2838 0,42 0,673 0,05 -0,0049 0,0075 

Ökklahorn * Hnéhorn 0,003 0,0004 2808 8,53 <0,0001 0,05 0,0023 0,0037 
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5 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna áhrif fótastöðu við hæl í gólf í kjölfar fyrstu snertingar á 

hámarks kiðvægi hnés innan 100 ms við að lenda úr fallhoppi. Athugunin tekur einnig til áhrifa ökkla- 

og  hnéhorna í breiðsniði á tímapunkti hámarks kiðvægis hnés innan 100 ms frá lendingu úr fallhoppi. 

Fáar rannsóknir hafa kannað téð tengsl og niðurstöður þeirra rannsókna ólíkar. Hefur áhrif þessara 

lykilbreyta svo vitað sé aldrei verið könnuð á svo stóru úrtaki sem inniheldur bæði kyn og tekur til svo 

ungra einstaklinga. 

Markverðasta niðurstaða þessarar rannsóknar er að fótastaða hafði ekki þau áhrif á hámarks 

kiðvægi einstaklinganna sem talið er að yrðu í upphafi rannsóknar aukinheldur var það aukin innskeifni 

við fyrstu snertingu sem hafði hækkandi áhrif á spáð hámarks kiðvægi við að lenda úr fallhoppi. Þá 

fundust einnig marktæk víxlhrif ökkla- og hnéhorna í breiðsniði og hámarks kiðvægi hnés innan 100 

ms frá lendingu úr fallhoppi. Áhrif þessi voru þó smá og óvíst hversu veruleg þau eru með tilliti til FK. 

Öruggast er þó vara unga krakka við því að lenda með mikið innskeifa fótastöðu úr stökki. 

 

5.1 Tengsl breyta 

Marktæk tengsl (p=<0,0001) voru á öllum þremur samböndum sem könnuð voru með línulegri 

aðhvarfsgreiningu. Fótastaða (°) í þversniði við hæl í gólf í kjölfar fyrstu snertingar við gólfið við að 

lenda úr fallhoppi útskýrði 4,49% af breytileika ökklahorna (°) í breiðsniði á tímapunkti hæsta hámarks 

kiðvægis hnés innan 100 ms frá fyrstu snertingu. Ökklahorn (°) í breiðsniði útskýrðu 0,51% af 

breytileika hnéhorna (°) í breiðsniði á tímapunkti hæsta hámarks kiðvægis hnés innan 100 ms frá 

fyrstu snertingu. Hnéhorn (°) í breiðsniði á tímapunkti hæsta hámarks kiðvægis hnés útskýrðu 6,87% 

af breytileika hámarks kiðvægis innan 100 ms frá fyrstu snertingu. Samræmast niðurstöður þessar 

fyrstu þremur tilgátum rannsóknar. Samræmast sambönd þessi einnig því sem Ireland (2002) lýsti sem 

„position of no return“ þar sem dregin var upp ákveðin mynd af líkamsstöðu við að lenda úr stökki, það 

er ranghverfing framfótar, útsnúinn sköflungur og aukin kiðstaða hnés (19). Umrædd líkamsstaða er 

sambærileg þeirri sem sást í rannsókn Krosshaug og félaga (2007) meðal einstaklinga sem urðu fyrir 

FK við svokallað „valgus collapse“ (18). 

Vert er að nefna að tengsl þessara lykilbreyta, þrátt fyrir að vera tölfræðilega marktæk, voru öll 

mjög veik þar sem stýribreytur útskýrðu breytileika skýribreyta innan hálfs til tæplega sjö prósentustiga 

bili. Enn fremur er eðli línulegrar aðhvarfsgreiningar þannig að einungis er hægt að kanna fylgni 

tveggja breyta og niðurstöður slíkrar greiningar ekki til þess fallin að koma á orsakasambandi (e. 

causation) breytanna. Samkvæmt þessum niðurstöðum var þó tilefni til þess að kanna áhrif allra 

þriggja lykilbreyta á hámarks kiðvægi einstaklinganna og var þeim því raðað í líkan dreifnigreiningar til 

frekari athugunar. 
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5.2 Áhrif breyta á kiðvægi hnés 

5.2.1 Áhrif fótastöðu á kiðvægi hnés 

Fáar rannsóknir hafa kannað tengsl fótastöðu í þversniði og kiðvægi hnés við að lenda úr stökki og 

aðferðir þeirra og niðurstöður verið afar ólíkar. Hins vegar eiga þær allar sameiginlegt að hafa haft 

smá úrtök og lítið tölfræðiafl. Þetta er fyrsta rannsóknin svo vitað sé sem kannar þessi tengsl á svo 

stóru úrtaki sem inniheldur bæði kyn en rannsóknin tekur til ríflega þrjú þúsund skráninga. 

Fótastaða við hæl í gólf í kjölfar fyrstu snertingu hafði marktæk megináhrif á hámarks kiðvægi 

innan 100 ms við að lenda úr fallhoppi en fyrir hverja gefna 1° breytingu á inn- eða útskeifna fóta við 

fyrstu snertingu breytist spáð hámarks kiðvægi um 0,0045 Nm/kg. Sé litið til þeirra dæma sem tekin 

eru í niðurstöðum má sjá að 10° útskeif fótastaða við hæl í gólf í kjölfar fyrstu snertingu við að lenda úr 

fallhoppi hefur marktækt neikvæða fylgni við hámarks kiðvægi innan 100 ms frá lendingu og veldur því 

að spáð hámarks kiðvægi lækki svolítið. Þessi niðurstaða er á skjön við fjórðu tilgátu þessarar 

rannsóknar og öfugt við niðurstöður rannsókna Dempseys og félaga (2012) og Tengs og félaga (2017) 

sem fundu marktæka fylgni milli aukinnar útskeifni við fyrstu snertingu og hámarks kiðvægi í hné við 

að lenda úr stökki (93, 94). Rannsóknir þessar tóku þó einungis til fullvaxta karla en vert er að nefna 

að þær notuðust við afar ólíkar aðferðir við stökk þar sem önnur krafðist þess að einstaklingur lenti úr 

stökki eftir að grípa bolta (93) en hin að einstaklingar lentu á öðrum fæti úr fallhoppi við fyrirfram 

ákveðna lendingarstöðu (94). Það er erfitt að bera saman lendingu á öðrum fæti við tvífóta lendingu 

þar sem einstaklingurinn hefur meira frelsi til þess að flytja þunga á milli fóta við tvífætta lendingu sé 

hann að lenda í óþægilegri lendingarstöðu. 

Niðurstaða þessarar rannsóknar er þó í samræmi við rannsókn Ishida og félaga (2015) þar sem 

þátttakendur voru einungis kvenfólk en rannsakendur fengu þátttakendur til þess að lenda úr tvífóta 

fallhoppi en með fyrirfram ákveðnum fótastöðum við lendingu (95). Aðeins ein önnur rannsókn fannst 

þar sem þessi tengsl voru rannsökuð á úrtaki sem innihélt bæði kyn en þar fannst engin marktæk 

fylgni á fótastöðu og kiðvægi hnés (96). Vert er þó að nefna að erfitt er bera niðurstöður þriggja af 

fjórum ofangreindum rannsóknum saman við niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem rannsakendur 

þeirra fengu þátttakendur til þess að lenda með fyrirfram ákveðinni fótastöðu. Má þar á meðal nefna 

rannsókn Tran og félaga þar sem þátttakendur lentu úr stökki með 30° innskeifa fótastöðu (96). Þegar 

sú tala er borin saman við þann mikla fjölda framkvæmdra fallhoppa sem liggja að baki þessarar 

rannsóknar kemur í ljós skýr munur því hæsta innskeifa fótastaða við lendingu var einungis 14,2° og 

er því mögulega verið að kanna óraunhæfa lendingarstöðu í þeirri rannsókn.  

Annað mikilvægt atriði sem viðkemur aðferðum og hefur áhrif á samanburð ólíkra rannsókna og 

túlkun niðurstaðna er skilgreining á fótastöðu. Rannsakendur tveggja af þeim fjórum ofangreindum 

rannsóknum gera því skil hvernig fyrsta snerting var skilgreind en það var þegar krafturinn sem 

kraftplatan nam fór yfir 10 N þröskuld (94, 95). Við þá aðferð getur talsverð iljarbeyging (e. plantar 

flexion) fótar enn verið til staðar og fótastaða tekið breytingum áður en hæll nær gólfi til að taka þunga 

á fótinn. Fyrsta snerting þessarar rannsóknar miðaði hins vegar við að endurskinsmerki hæls næði 

lægstu stöðu í kjölfar þess að kraftur yfir 50 N hafði verkað á kraftplötur. Var markmið þess að miða 



  

27 

við þá fótastöðu sem hefði áhrif upp hreyfikeðjuna þegar líklegt er að allur fóturinn snerti jörðu og taki 

þannig meiri þunga við lendingu. 

Áhrif fótastöðu við fyrstu snertingu á hámarks kiðvægi innan 100 ms frá lendingu eru þó smá þar 

sem að við hverja 10° aukningu á innskeifni hækkar spáð hámarks kiðvægi einungis um 0,045 Nm/kg. 

Í ljósi þess að enginn þátttakandi lenti innskeifari en 14,2° telst þessi hækkun ekki veruleg. Þá mætti 

einnig geta þess að þegar rannsakað er samband með mikinn fjölda skráninga líkt og í þessari 

rannsókn getur það gerst að tengsl verði tölfræðilega marktæk án þess að hafa mikið klínískt vægi. 

Meirihluti þátttakenda eða rétt tæplega 65% úrtaks innihélt stúlkur en í ljósi fjölda þátttakenda, 168 

stúlkur og 92 drengir, er tölfræðiafl nægilegt fyrir bæði kyn. Vert er því að vara við því að ungir krakkar 

lendi með mikið innskeifa fótastöðu við að lenda úr fallhoppi. 

 

5.2.2 Áhrif ökklahorns og hnéhorns á kiðvægi hnés 

Víxlhrif ökklahorns og hnéhorns á tímapunkti hæsta hámarks kiðvægis hnés hefur marktæk áhrif á 

hæsta hámarks kiðvægi hnés innan 100 ms frá fyrstu snertingu við að lenda úr fallhoppi. Samkvæmt 

dæmum sem gerð voru í niðurstöðum má sjá að lendi einstaklingur úr fallhoppi bæði með ökkla og 

hné í kiðstöðu hafi það marktækt jákvæða fylgni við hámarks kiðvægi hnés innan 100 ms frá fyrstu 

snertingu og veldur því að kiðvægi hækki svolítið en áhrifin eru smá og lítið hægt að segja um gildi 

niðurstaðna með tilliti til FK. 

 Hewett og félagar (2005) komust að þeirri niðurstöðu að bæði kiðstaða og kiðvægi hnés væru 

áhættuþættir fyrir FK hjá stúlkum (78) en konur lenda einnig með aukna fráfærslu hnés samanborið 

við karlmenn (81-83). Er því vöntun á að sambærilegt samband verði skoðað þar sem gerður er 

samanburður á milli kynja. Rannsókn þessi kannaði samband þetta á öllu úrtakinu sem einni heild og 

því einungis hægt að segja til um áhrif þessara breyta í því samhengi. 

 Í ljósi niðurstaðna þessarar rannsóknar á innskeifri fótastöðu og hámarks kiðvægi hnés er vert 

að nefna að Tran og félagar (2016) komust að þeirri niðurstöðu að tær inn fótastaða við að lenda úr 

stökki eykur kiðstöðu hnés (96). Rannsakendur komust enn fremur að því að tær inn fótastaða leiði til 

aukins innsnúnings sköflungs og hærri krafts innsnúnings sköflungs en samlegðaráhrif kiðvægis og 

krafts innsnúnings sköfluns valda álagi sem getur valdið FK (76). Að því sögðu er tilefni til þess að 

kannað yrði betur samband ökkla og hnés við að lenda úr stökki þar sem einnig eru reiknaðar breytur 

þykktarsniðs en rannsókn þessi kannaði einungis tengsl þessi í breiðsniði. 

 

5.3 Styrkleikar 

Stærð úrtaks þessarar rannsóknar var stórt (N=260) sem eykur tölfræðiafl rannsóknar og dregur úr 

líkum á villu af gerð 2 (e. type II error), það er þegar röng núlltilgáta er samþykkt (97). Þátttakendur 

lenda úr fallhoppi í sinni náttúrulegu lendingarstöðu sem líkist frekar raunverulegum aðstæðum fremur 

en fyrirfram ákveðin fótastaða eins og fjallað var um í inngangi ritgerðar. Gerðar voru mælingar bæði á 

drengjum og stúlkum ásamt endurteknum mælingum bæði fyrir og eftir þreytuíhlutun. Við þessa 

rannsókn voru notaðar breytur innan fyrstu 100 ms frá fyrstu snertingu einstaklingsins við gólfið við að 
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lenda úr fallhoppi en rannsóknir hafa sýnt að FK verði einmitt innan þess tímaramma (17, 18). Við það 

eykst gildi niðurstaðna rannsóknarinnar með tilliti til FK. 

 

5.4 Takmarkanir 

Við rannsókn þessa var aðeins tekið mið af breytum í ökkla og hné í breiðsniði og fást því ekki 

upplýsingar um það sem gerist í þykktar- og þversniði. Veldur þetta takmörkun í ljósi þess að FK 

verður við fjölþætta hreyfingu sem verður ekki einungis í breiðsniði heldur þykktar- (framskrið) og 

þversniði (snúningur) líka. Önnur möguleg takmörkun er að fallhopp sem notað var í þessari rannsókn 

felur í sér tvífóta lendingu en FK verða gjarnan við að lenda á öðrum fæti (98, 99). Við tvífóta lendingu 

getur einstaklingur flutt þunga sinn á milli fóta lendi annar fótur í óþægilegri stöðu við lendingu, 

eitthvað sem erfiðara er að forðast við að lenda á öðrum fæti fyrst. Nokkurrar ónákvæmni getur gætt 

við hreyfiföngun þar sem endurskinsmerki geta hreyfst til á húð þátttakanda við framkvæmd fallhopps. 

Þá er vert að nefna að línuleg aðhvarfsgreining kannar einungis fylgni tveggja breyta en nýtist ekki við 

að fullyrða um orsakasamband (e. causation) breytanna. Aðferð þessi er einnig næm (e. sensitive) 

fyrir útlögum (e. outliers) en rannsókn þessi var með stórt úrtak og mikinn fjölda endurtekinni mælinga 

sem dregur úr áhrifum þessum samanborið við rannsóknir á smærri úrtökum. 
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6 Ályktanir 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru að innskeif fótastaða við hæl í gólf í kjölfar fyrstu snertingar leiðir 

til hærra hámarks kiðvægis hnés innan 100 ms frá fyrstu snertingu við að lenda úr fallhoppi. Rannsókn 

þessi tók þó einungis til hæsta kiðvægis einstaklinga innan 100 ms frá fyrstu snertingu við að lenda úr 

fallhoppi en ekki til kraftvægis aðskeifra. Þörf er á frekari rannsóknum þar sem áhrif fótastöðu er 

kannað á báðum hópum og samanburður gerður á milli kynja. Rannsókn þessi kannaði áhrif 

lykilbreyta á ungum íþróttabörnum á aldrinum 10-12 ára og þyrfti því að kanna hvort áhrif þessara 

breyta breytist í kjölfar vaxtarskeiðs en það á sérstaklega við um kvenfólk í ljósi þess að stúlkur eru 

margfalt líklegri til þess að verða fyrir FK. 

Áhrif lykilbreyta á hámarks kiðvægi hnés í þessari rannsókn eru smá og tölfræðilegt marktæki ekki 

endilega ávísun á að um klínískt mikilvægi sé að ræða með tilliti til FK. Þar til frekari rannsóknir hafa 

verið gerðar er vert að ráðleggja ungum einstaklingum frá því að lenda úr stökki með mikið innskeifa 

fótastöðu þar sem slík staða leiðir til hærra hámarks kiðvægi hnés innan þess tímaramma sem FK eru 

líklegust til þess að verða. 
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Fylgiskjal I – Upplýst samþykki 
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Fylgiskjal II – Verklýsing 

 

 

Það sem þarf að vera til: 

• Kraftmælir  (muna að „ calibrera“ mælinn  og nota t.d. 2kg. Lóð). 

• 3 Koddar ( 2 milli fóta, 1undir höfuð) 

• 2 electróður 

• Gel undir electróður/trióður 

• Belti 

• pallur til að hoppa af (30cm) 

• pallur til að standa, meðan verið er að festa markera 

• Handklæði 

• Batterí -  

• spritt 

• bómull 

• pennar 

• Tölva með opinni skráningu 

• útprentuð blöð með  

o samþykki fullorðnir 

o samþykki börn 

• Bón og tvist til að bóna slideboard (þarf að gerast 1 x í viku) 

• Djús, kex eða annað til að gefa krökkum eftir mælingar eða ef eitthvað kemur 

upp á. 
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UNDIRBÚNINGUR FYRIR MÆLINGU/Prófdagur 

 

TESTGÖGN: 
  

HVAÐ: 

Duckt tape Rífa niður í 14 ræmur 

Markerar Lím á alla markerana 

Testföt Að fötin séu hrein 

Upplýsingablöð x2  
(foreldrar og 
þátttakendur) 

Samþykki fullorðnir 

Samþykki börn 

Skráningarblöð fyrir mælingar 

Myndavélar Calibrera: Horn á kraftplötu 3, calibration í 50sek, fá tölur 
undir 2.0. -tölurnar þurfa að vera undir 2.0. Hornið er á 
kraftplötu 3 

EMG Prófa allar electróðurnar og sjá hvort þær eru ekki í lagi 

Gera tríóður undir electróður tilbúnar:  merkja á þær og setja 
gel, 

Kraftmælir Stilltur á high og 5 kg þröskuld 

Tölva Opna Trigno Control Utility => kveikja á elektróðum og sjá 
grænar í control utility 

Opna QTM: 
Búa til möppu: 
• ACL project opnað og velja “browse” 
• Búin til mappa fyrir mælingu dagsins (t.d. mæling 23) og 

hún opnuð 
• Calibrera: Horn á kraftplötu 3, calibration í 50 sek, fá 

tölur undir 2.0. -tölurnar þurfa að vera undir 2.0. Hornið 
er á kraftplötu 3 

• Mælingu gefið heiti (Idstatic, IdDJPre IDDJPost 
IDFintaHaePre IDFintaHaePost) 

• 7 sek capture 
• Stilla teljara á 1 

Slideboard  bónað ef mæling gengur upp í 5 
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Móttaka þátttakenda/við komu á rannsóknarstofu 

• Þátttakendur ásamt foreldrum/forráðamönnum koma inn og fá afhent 

upplýsingablað til að lesa yfir og skrifa undir 

• Farið í gegnum framkvæmd rannsóknar með foreldrum/forráðamönnum og 

barni og útskýrt hvað muni fara fram við rannsóknina. Spurningum svarað ef 

einhverjar eru um framkvæmd rannsóknar 

• Ef þátttakendur hafa ekki með sér auka skó, eru mátaðir skór frá okkur. 

• Þáttakendur fá  stuttbuxur og topp (stúlkur) og sýnt hvar þau geta skipt um föt 

• Fyrirmæli: „Vertu í nærbuxum og sokkum og farðu í stuttbuxurnar yfir.  Stelpur 

fara í toppinn. Komdu svo fram þegar þú ert tilbúin/nn.“   

 

ÞYNGD, HÆÐ OG FÓTLEGGJALENGD - Aðstoðarmaður 

• Viðfang er ekki í skóm á meðan mælingar á hæð, þyngd og fótleggjalengd eru 

framkvæmdar. 

• Lengd fótleggjar notuð til að ákvarða bil milli fjala á skautabretti/slideboard 

• Viðfang fer í skó að loknum mælingum á fótleggjalengd 

 

 

MÆLING: FYRIRMÆLI: FRAMKVÆMD MÆLING: 

Þyngd 
 

„Stígðu upp á vigtina með 
allan fótinn inni á vigtinn.“ 

 

Hæð   
 
 
 

”Stattu með hæla upp við 
vegginn og horfðu beint 
fram, réttu vel úr þér.”  

 

Mælt að hvirfli með málbandi á vegg 

Fótleggjale
ngd 

 

”Stattu jafnt í báðar fætur 
og horfðu beint fram.” 

Þátttakendur standa með mjaðmabreidd á 
milli fóta. Mælt  frá hæðsta punkti lateral cristia 
iliaca hægra megin, og niður í  gólf.  

 
 

UPPHITUN - Aðstoðarmaður 

Hjólað á þrekhjóli í 5 mínútur á þægilegum hraða. Hæð á hnakki stillt (ágætt að 

miða við crista iliaca) þ.a. þægilegt sé að hjóla. Fundin hentug mótstaða (hvorki of 

þungt né of létt). Fyrirmæli : „hjólaðu á þægilegum hraða. 
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STYRKTARMÆLINGAR og MVIC (EMG) - Aðstoðarmaður 

• Í öllum mælingum þarf að gæta þess að staða liða sé: 

o Lat rot mjaðma: Viðfang sitjandi, sköflungur lóðréttur, hné og mjöðm  í 

90° flex, mjöðm hvorki í lat- né med rot 

• Í öllum mælingum er fyrst gerð ein prufumæling til að viðfang kynnist 

hreyfingunni og til að ganga úr skugga um að allt sé sett upp á réttan hátt 

o Styrkur í prufmælingum er skráður þegar kraftmælir er notaður 

o Í GMED mælingum er MVIC mælt í fyrstu mælingu (af þremur) á eftir 

prufumælingu 

• Kraftmælir 

o Þátttakandi fær eina prufumælingu. Síðan eru teknar þrjár mælingar 

með hámarkskrafti með um 15 sek hvíld á milli.  

• EMG 

o EMG electróður eru staðsettar í hliðarlegu á 50% lengdar ímyndaðrar 

línu milli Crista iliaca og trochanter, uþb 1cm posterior við miðlínu. Gott 

að láta viðkomandi spenna vöðvan á meðan þreifað er fyrir réttri 

staðsetningu) 

o Alltaf að spritta húð undir tríóðu 

o Taka allt plast/pappír af tríóðu til að minnka líkur á að hún detti af 

o Setja smá gel undir tríóður 

o mælandi við EMG tölvu segir til um hvenær á að byrja og hætta að 

spenna vöðva (fyrsta mæling) 

 

 

Vöðvarafrit 

• MVIC  

o EMG upptaka stillt á 8 sek, hver mæling tekur ca 5 sek (ekki verið að 

spenna vöðva fyrstu og síðustu sekúndur upptöku) 

o mælandi við EMG tölvu segir til um hvenær á að byrja og hætta að 

spenna vöðva. EMG er stillt á eina electróðu í 8 sek.  
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MÆLING: FYRIRMÆLI: FRAMKVÆMD: 

Abd í 
mjöðm 

 (h + v) 
 
Styrkur 
MVIC 
Ath töflu 

fyrir hvaða 
hlið byrjar 

”Leggstu á hliðina.” 
(randomiserað hvor hliðin 
er fyrst í mælingu) 

 
”Lyftu fætinum beinum 

upp.”  
 
”Byrjaðu að ýta rólega 

í mælinn og síðan að 
auka kraftinn upp í 
hámark. Haltu hnénu og 
líkamanum  alveg 
beinum. ”  

Neðri mjöðm er í 30°- 45° flexion og neðra hné í 90° 
flexion. Efri mjöðm er bein (0°) eða í smá extension og 
hné er beint (0°), axlir í beinni línu við mjöðm 

 

Tveir koddar settir á milli læra til að halda mjöðm í 
neutral stöðu 

 
Electróða sett á GMED  
Þrýstimæli er komið fyrir um tveim fingur-breiddum 

proximal við liðbil hnés  
Belti sett yfir styrktarmæli við hné og við bekk í 

gegnum gat. Stillt upp þannig að mælir getur verið kyrr 
og engin hreyfing áður en mæling byrjar 

 
Mælandi heldur mælinum stöðugum og hvetur 

þátttakanda: "koma svo, eins fast og þú getur!!"  
Fylgjast með að þátttakandi velti sér ekki þannig að 

mjaðmarflexion verði ríkjandi 

Ext. Rót 
 mjöðm 
(h + v) 
Ath töflu 

fyrir hvaða 
hlið byrjar 

 
 

”Sestu á endann á 
bekknum með hnésbætur 
alveg upp að brúninni.”  

 
„Krossleggðu hendur“ 
 
”Ýttu á mælinn eins 

fast og þú getur. Ekki 
halla þér til hliðar eða 
nota hinn fótinn til að ýta í 
bekkinn”. 

Þátttakandi sest á endan á bekknum með fætur fram 
af langhlið bekkjarins og hné alveg uppi við brún.  

 
Þrýstimæli er komið fyrir tveim fingurbreiddum ofan 

við malleolus medialis og haldið föstum með belti sem 
fest er í súlu. Beltið er staðsett hornrétt á ökkla og sett 
utan um mælinn. Lengd beltisins er stillt þannig að það 
sé þétt að mælinum, sköflungur lóðréttur og snúningra í 
mjöðm sem næst 0°. 

 

Mælandi þrýstir vel fast á móti hné til að koma í veg 
fyrir flexion í mjöðm 
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QUALISYS – STATIC OG DYNAMIC MÆLINGAR, EMG 

Qualisys Marker staðsetningar (alltaf miðað við miðju á 
marker/endurskini) 

 

Staðsetning Skýring Stati
c 

Dyna
mic 

Hæll x4 2 markerar aftan á hvorn hæl X X 

Caput á MTP1 x 2 Stígur í tánna og þreifum í gegnum skóinn X X 

Caput á MTP5 x 2 Stígur í tánna og þreifum í gegnum skóinn X X 

Malleolus lat x 2 Utan á sokk á mest prominant/ysta  punkt X --- 
Malleolus med x 2 Utan á sokk á  mest prominant/ysta  punkt X --- 

Femoral condyl lat 
x 2 

Rétt ofan við liðbil hnés (beygja og rétta hné 
til að finna liðbilið). Finna  mest prominant/ysta  
punkt lateralt á condyl 

X --- 

Femoral condyl 
med x 2 

Rétt ofan við liðbil hnés (beygja og rétta hné 
til að finna liðbilið). Finna  mest prominant/ysta  
punkt medialt á condyl. 

X --- 

Trochanter major 
x 2 

Á  mest prominant/ysta punkt (hreyfa pelvis 
til hliðanna eða inn- og útrótera mjöðmum til að 
finna trochanter). ATH að mjaðmir séu í neutral 
stöðu  þegar marker er festur 

X --- 

SIAS x 2 Mest lateralt á SIAS X --- 
Crista x 2 Efst á lateral brún crista iliaca X --- 

Sacrum 

(Cluster) 

Marker á sacrum er miðja vegu milli SIPS og 
markeralengd fyrir neðan SIPS markera 

X X 

Acromion x 2 Efsta punkt X X 

T8 x 1 Á hryggtind, telja niður frá C7 X X 

C7 x 1 Á hryggtind, (við ext í hálsi hverfur C6 fram) 
beygja  

X X 

Manibrium  
sternum x 1 

Milli sternoclavicular liðanna (efri brún 
markers á eftri brún sternum) 

X X 

Cluster á læri x 2 Latero-posterior X X 

Cluster á kálfa x 2 Latero-posterior X X 

 

Þátttakandi stígur niður af kassanum og passar að ekkert detti af. Athugað hvort allar 

electróður og allir markerar séu á sínum stað. 

Þátttakandi kemur sér fyrir á kraftplötu 3 og static mynd er tekin á qualisis (5 sek). 

Athuga að allir markerar sjáist vel. 
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Static: 
Eftir static mælingu eru markerar á medial / lateral hné, greater trochanter, sias, og 
medial og lateral malleolus teknir af 

 

PRE-MÆLINGAR 

Dynamískar mælingar 
Sjá töflu fyrir röð mælinga 

 
QTM stillt á rað-upptökur af 7 sek mælingum 
Gerðar eru 5 gildar mælingar í röð af hverri hreyfingu. Mæling er gild sé lending rétt á 
kraftplötu og allur stand-fasinn +1sek fyrir og eftir innan timarammans 
Í fintum lenda fætur á kraftplötu 3 og í DJ lendir vinstri fótur á kraftplötu 4 og hægri á 
3.  

 

Aðstoðarmaður leiðbeinir með hreyfingar: 

MÆLIN
G: 

FYRIRMÆLI: FRAMKVÆMD: 

 
Drop-

jump 
 

„Stattu framarlega á kassanum og 
láttu þig detta/falla niður og um leið og 
þú lendir hoppar þú eins hátt upp og þú 
getur.“ 

Í upptöku, leiðbeinir sá sem situr við 
Qualisys með því að segja „tilbúin og byrja“ 
þegar þátttakandi má fara af stað.  

 

 
Fintur 
(h-v) 

Hægri: “Nú ætlum við að gera 
gabbhreyfingu. Fyrst finnum við stað á 
gólfinu sem þú byrjar alltaf á þannig að 
hægri fóturinn lendi allur á 
kraftplötunni.” 

 

”Horfðu á kallinn.” (myndin á ljósa-
standinum). 

Við reynum að kenna hreyfinguna 
ekki of mikið heldur nota óbeinar 
leiðbeiningar eins og “gerður 
hreyfinguna hraðar”, “gerðu eins og þú 
myndir gera í leik”,  

”Aðeins kraftmeira”.... 

Látum þátttakanda gera fintu og stillum 
hann af miðað við hvar hægri fóturinn lendir.  

Miðum oft við teip og línur á gólfinu sem 
upphafspunkt.  

Rannsakandi stendur fyrst fyrir sem 
mótherji og síðan er ljósastandur settur inn í 
staðinn.  

Þátttakandi fær eins margar æfingatilraunir 
og þarf til að finna rétta staðinn. 

Stundum gott að minna krakkana á að vera 
vera tilbúin. 
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Þreytuíhlutun 

Aðstoðarmaður 

Hjálpa viðfangi að skipt um skó þannig að viðfang þurfi ekki að beygja sig. Passa 

vel upp á markera á skóm. Efni sett utan um skóna og lausir endar allir girtir ofan í 

sokka. Viðkomandi er sýnt hvernig það er framkvæmt, fær að prófa nokkur rennsli og 

byrjar svo rólega að skauta.  

Fyrirmæli: 

,,Nú gerum við þetta í 5 mínútur, fyrst byrjar þú rólega og nærð góðum takti. Eftir 

hverja mínútu segi ég aðeins hraðar og aðeins hraðar þangað til á síðustu mínútu, þá 

gefur þú allt í botn og reynir að gera eins mikið/hratt og þú getur.“ 

„Hallaðu þér aðeins fram og haltu taktinum. Þegar ég segi skaltu auka hraðann.“ 

(Á meðan þátttakandi er á skautabretti er gott að undirbúa tölvuna undir 

næstu mælingu og losa um skóna sem fara á í eftir skautið, til að allt gangi 

smurt fyrir sig fyrir post-mælingarnar.) 

"Núna er 1 mínúta eftir, gefðu allt í þetta - koma svo, áfram!!" 

Eftir að þátttakandi hefur verið á skautabrettinu í 5 mínútur er þreyta metin á NR-

skala þar sem 0 er engin þreyta og 10 er mesta þreyta sem hún/hann hefur upplifað: 

„hvernig metur þú þreytuna þína á skalanum 1-10 þar sem 0 er engin þreyta og 10 er 

mesta þreyta sem að þú hefur upplifað“ 

ATH: 

Um leið og þreytuprotocol er lokið þarf að aðstoða viðfang við að skipta hratt um skó, 

þannig að viðfang þurfi ekki að beygja sig, og mælingar gerðar í öfugri röð 

 

 

Post-processing – Sjúkraþjálfari / aðstoðarmaður 

Mælingum lokið, markerar og electróður teknar af. Lím tekið af markerum og nýtt 

doubletape sett á áður en gengið er frá þeim. Gögn unnin í QTM og exportuð á 

heimasvæði fyrir V3d.  

 

 


