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Ágrip 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að meta hvort þrýstinudd væri gagnleg meðferð fyrir einstaklinga 

sem þjást af hásinameini. Algengasta meðferðin við hásinameinum eru eccentrískar æfingar en aðrar 

meðferðir, eins og mjúkvefjameðferðir, eru lítið gagnreyndar og hafa mjög takmarkaðan vísindalegan 

bakgrunn, þó þær séu talsvert notaðar í klínískri vinnu. 

 Til að geta framkvæmt rannsóknina var fyrst farið í að þýða, áreiðanleika- og réttmætisprófa 

VISA-A spurningalistann yfir á íslensku.  VISA-A er lang mest notaða mælitækið fyrir einkenni og færni 

fólks með hásinamein. Upprunalegi VISA-A spurningalistinn var þýddur yfir á íslensku og síðan 

prófaður á 15 einkennalausum einstaklingum og 15 einstaklingum með hásinamein í endurteknum 

mælingum, ásamt því að vera lagður fyrir 60 einstaklinga með hásinamein. Niðurstöðurnar voru svo 

bornar saman við niðurstöður úr erlendum rannsóknum á VISA-A spurningalistanum. Samtímis var 

gerð slembiröðuð rannsókn til að meta þrýstinudd sem meðferð. 60 einstaklingum, 18 ára og eldri, 

með hásinamein var slembiraðað í þrjá hópa. Hóp eitt sem var viðmiðunarhópur og gerði eccentrískar 

æfingar, hóp tvö sem fékk þrýstinudd og hóp þrjú sem gerði eccentrískar æfingar eins og hópur eitt og 

fékk líka þrýstinudd eins og hópur tvö. Einstaklingarnir voru mældir í upphafi, eftir 4, 8, 12 og 24 vikur.  

Einkenni voru metin með íslensku útgáfunni af VISA-A, mældur var hreyfiferill í ökklalið með bæði 

beint og bogið hné, verkir við þreifingu á hásininni voru metnir með þrýstimælingu og þykkt og breidd 

hásinar var metin með ómun ásamt magni af æðainnvexti í hásininni.   

Helstu niðurstöður: Íslenska útgáfan af VISA-A spurningalistanum, VISA-A-IS, gat greint á milli 

einkennalausra einstaklinga og einstaklinga með hásinamein (97 stig á móti 55 (p<0,001)). VISA-A-IS 

reyndist gefa sambærilegar niðurstöður hjá einstaklingum með hásinamein borið saman við 

niðurstöður úr erlendum VISA-A rannsóknum. Þrýstinudd reyndist gagnleg meðferð við 

hásinameinum, en allir þrír hópanir voru með sambærilegar niðurstöður á VISA-A-IS eftir 24 vikur. Við 

fyrstu samanburðarmælinguna, viku 4, reyndist þrýstinuddið hafa marktækt hærri VISA-A-IS stig, borið 

saman við eccentríska æfingahópinn (72,6 stig borið saman við 61,6 stig (p=0,03)). Hreyfiferill í ökkla 

mældur með bogið hné jókst um 2° yfir tímabilið (p=0,006) en ekki var marktækur munur með beint 

hné. Verkir og ómun breyttust ekkert yfir þessar 24 vikur. 

VISA-A-IS reyndist réttmætur og áreiðanlegur spurningalisti til að meta einkenni og færni fólks með 

hásinamein og sambærilegur við erlendar þýðingar sem hann var borinn saman við. Hægt er að nota 

hann í rannsóknir og til að meta framfarir við klíníska vinnu. Þrýstinudd reyndist gagnleg meðferð við 

hásinameini og gefur að minnsta kosti sambærilega niðurstöðu á við eccentrískar æfingar. Álykta má 

að hraðari árangur náist með þrýstinuddi en við eccentrískar æfingar. Ekki var betra að blanda 

meðferðunum saman en að gera þær sitt í hvoru lagi. 
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Abstract 

The purpose of this study was to assess whether pressure massage was a useful treatment for 

Achilles tendinopathy (AT). The primary treatment for AT is eccentric exercises but other treatments, 

such as soft tissue treatments, have a very limited scientific background, although they are widely 

used in clinical work. 

 To be able to perform the study, we first had to translate, validate and reliability test the VISA-

A questionnaire to Icelandic. VISA-A is by far the most widely used measuring tool for AT and 

considered a golden standard in AT studies. The original VISA-A questionnaire was translated into 

Icelandic and then tested on 15 asymptomatic individuals and 15 individuals with AT with repeated 

measures, as well as being evaluated on 60 individuals with AT. The results were then compared with 

results from other studies on the VISA-A. At the same time a randomized control trial was conducted 

to evaluate pressure massage as a treatment for AT. 60 subjects aged 18 years and older, with AT 

were randomized into three groups. Group one, that did eccentric exercises and was the control 

group, group two, who received pressure massage and group three, who got both pressure massage 

and did the eccentric exercises. The individuals were measured in the beginning, before any 

intervention, and at 4, 8, 12 and 24 weeks. Symptoms were evaluated by the Icelandic version of 

VISA-A, range of motion (ROM) in dorsiflexion of the ankle with both straight and bent knees was 

measured, pressure pain threshold (PPT) of the Achilles tendon was evaluated by algometer and 

ultrasound scanning was used to evaluate thickness and the width of the Achilles tendon and to 

evaluate neovascularization.   

Main results: The Icelandic version of the VISA-A questionnaire, VISA-A-IS, could distinguish 

between asymptomatic individuals and individuals with AT (97 points versus 55 (p<0,001)). VISA-A-IS 

showed comparable results in individuals with AT compared with results from other VISA-A studies. 

Pressure massage proved to be a useful treatment for AT, as all three groups had similar results on 

VISA-A-IS after 24 weeks. At the measurement in week 4, the pressure massage group had a 

significantly higher VISA-A-IS score, compared with the eccentric exercise group (72.6 points vs 61.6 

points (p=0,03)). ROM in the ankle measured with bent knee increased by 2° over the 24 weeks 

period (p=0,006), but there was no significant difference with the knee straight. PPT and the 

ultrasound measurements did not change over these 24 weeks. 

VISA-A-IS proved to be a valid and reliable questionnaire to evaluate symptoms of AT. It can 

be used in research and to assess progress in clinical work. Pressure massage turned out to be a 

useful treatment for AT and having at least comparable result to eccentric exercises. It may be 

concluded that faster results can be achieved with pressure massage than with eccentric exercise. 

Combining the treatments did not improve the outcome. 
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1 Inngangur 

Sinin sem tengir kálfavöðvana við hælbeinið heitir hásin, eða Achilles tendon. Hún hefur gengið undir 

þessu nafni frá árinu 1693, þegar hollenskur skurðlæknir lagði til breytingu á nafninu frá tendo magnus 

of hippocrates yfir í Achilles tendon, en tendo magnus er latína og þýðir mikla sin (great tendon) (van 

Dijk o.fl., 2011; Wiegerinck o.fl., 2014). Þessi nafnagift þykir sérstök að því leyti að það er ekki algengt 

að nafnagiftir í líffærafræði tengist nöfnum á einstaklingum eða sögupersónum, heldur er hún oftar 

tengd útliti, festum eða starfsemi viðkomandi líffæris (Klenerman, 2007).  Þess vegna er hásinin í dag 

stundum nefnd calcaneal tendon í líffærafræðinni eftir festu sinarinnar á hælbeinið (Klenerman, 2007). 

Nafnið Achilles má rekja til grískrar goðafæði.  Saga er um strák, sem var nefndur Achilles og var 

sonur konugs og gyðju. Hann átti að vera sterkur og ósigrandi. Þegar hann var barn, dýfði móðir hans 

honum í ána Styx til að hann yrði það sterkur að engin vopn myndu skaða hann, en hélt um hælinn á 

honum við þessa athöfn og hællinn fór ekki í vatnið, þess vegna var hælinn hans eini veikleiki. Þessi 

veikleiki dró hann að lokum til dauða eftir að hann var skotinn með eiturör í hælinn, þaðan kemur 

nafnagiftin að þetta sé akkilesarhæll einhvers, í merkingunni veikleiki einhvers (Bjur, 2010).   

Skemmdir í hásinum eru algengar og lýsa sér sem verkur á hásinasvæði sem trufla 

einstaklinginn við hreyfingar (Maffulli o.fl., 2020). Nafnagiftin á hásinameinum hefur verið mjög 

mismunandi í gegnum tíðina (van Dijk o.fl., 2011). Það var ekki fyrr en árið 1992 sem fræðimönnum 

tókst að koma sér saman um að aðgreina þetta í insertional og non insertional vandamál eða festu 

mein og ekki festumein á hásin (Wiegerinck o.fl., 2014). Varðandi festumein þá eru ýmis nöfn notuð 

eins og Haglunds disease eða syndrome en varðandi mein í hásininni sjálfri hefur verið talað um 

Achilles tendinitis og Achilles tendinosis sem bæði þóttu höfða til bólgu, en latneska endingin itis er 

notuð um bólgu (Li o.fl., 2016; van Dijk o.fl., 2011; Wiegerinck o.fl., 2014). Þar sem hásinamein hafa 

ekki alltaf verið tengd bólgu þá þótti rétt að skilgreina þetta öðruvísi og í dag er oftast notað Achilles 

tendinopathy sem má þýða sem hásinamein og mun það nafn vera notað í þessari ritgerð (Wiegerinck 

o.fl., 2014). Í bókinni Achilles tendon disorders, kafla 1 (Wiegerinck o.fl., 2014), er þessu skipt í þrennt, 

mid portion Achilles tendinopathy (hásinamein) (oft notuð styttingin AT), insertional Achilles 

tendinopathy (festumein í hásin) og  achilles paratendinopathy (sinahulumein). Hér verður aðallega 

fjallað um hásinamein. 
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Mynd 1. Kálfavöðvarnir og hásinin séð aftan frá.  

Mynd fengin úr (Doral o.fl., 2014) 

 

1.1 Líffærafræði 

1.1.1 Líffærafræði kálfans 

Til að skilja vel byggingu og starfsemi hásinar er mikilvægt að skoða heildarmyndina. Hásinin tengir 

kálfavöðvana við hælbeinið (calcaneus) eins og sjá má á Mynd 1. Vöðvarnir Gastrocnemius og Soleus 

koma saman og mynda hásinina (Maffulli o.fl., 2004).  

Soleus (nr. 3 á Mynd 1) liggur undir Gastrocnemius 

og tengist við sinabreiðu Soleus. Plantaris vöðvinn 

(nr. 6 á Mynd 1) og hans sin er oftast ótengd 

hásininni en þó tengist hún hásininni stundum. 

Assessory soleus er líffærafræðilegur breytileiki sem 

kemur fram í allt að 5% tilfella (Hatzantonis o.fl., 

2011). Þessi vöðvi er hluti af Soleus vöðvanum og 

þróast á fósturskeiði. Hann er talinn myndast við 

klofnun á Soleus vöðvanum og hefur upptök á fremri 

festum Soleus á sköflungi eða sperrilegnum og 

festist á hælbeinið eða hann rennur saman við 

hásinina sjálfa aðeins ofan við festuna (Luck o.fl., 

2008). Þeir sem hafa þennan breytileika eru taldir 

mun líklegri til að þjást af hásinameini (Luck o. fl., 

2008). Hásinin festist á hælbeinið. Hásinin sjálf er talin vera að meðaltali 15 cm löng (11-26 cm) (Doral 

o.fl., 2014).  Þvermál hennar er mjög misjafnt þar sem hún byrjar sem sinabreiða en verður svo 

sívalningur, en þar sem hún er þynnst er hún að meðaltali 1,8 cm (1,2-2,6 cm), en svo breikkar hún 

aftur þegar kemur að festunni  (Doral o.fl., 2014). Hásinin er sérstök að því leyti að hún snýst um það 

bil 90° (Edama o.fl., 2016; Doral, 2014). Snúningurinn er réttsælis á vinstri fæti en rangsælis á hægri 

fæti, séð ofan frá, sem er þá lateral snúningur (Pękala o.fl., 2017). Festan á hælbeinið er ekki eins hjá 

öllum heldur festast þræðir frá Soleus og Gastrocnemius höfðunum (nr 1, 2 og 3 á mynd 1) á 

mismunandi staði (Edama o.fl., 2016). Edama og félagar skilgreindu 3 gerðir af festum eftir því hvar 

þræðirnir frá Soleus, og miðlæga (medial) og hliðlæga (lateral) höfðinu á Gastrocnemius festast. Þeir 

tala um týpu I, II og III  eftir því hversu mikill snúningurinn var og þar sem 24% var týpa I, 67% týpa II 

og 9% týpa III, (Mynd 2) en þeir skoðuðu 132 fætur á látnum einstaklingum. Þetta segir okkur að það 

er talsverður líffærafræðilegur breytileiki milli einstaklinga og að hægt er að rekja þræði frá ákveðnum 

vöðvum á ákveðna staði í sininni og þangað sem þeir festast á beinið, sem staðfestir þennan snúning 

sem var nefndur hér að ofan. 
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Mynd 2. Þrjár megin gerðir af festu hásinar á hælbeinið og mismunandi snúningur. Sol=Soleus 

(gulur), MG=medial gastrocnemius (rauður), LG= lateral gastrocnemius (blár).  Mynd fengin úr (Edama 

o.fl., 2016) 

 

1.1.2 Líffærafræði sina 

Sinar tengja vöðvana við bein og þeirra megin hlutverk er að miðla krafti frá vöðvunum yfir í beinin og 

valda þannig hreyfingu um viðkomandi lið (Magnusson o.fl., 2019; O'Brien, 2005a; Steinmann o.fl., 

2020).  Sinar eru gulhvítar að lit og geta haft margs konar útlit eftir því hvaða hlutverki þær gegna.  

Hásinin er gott dæmi, hún er kringlótt og nokkuð þykk niðri við hælbeinið en þynnist og verður að 

sinabreiðu þegar hún nálgst vöðvasinamótin í kálfanum og hefur því breytilegt útlit (Doral o.fl., 2014).  

Hásinin er stærsta og sterkasta sin mannslíkamans (Bjur, 2010; O'Brien, 2005b). Algengustu 

frumurnar í sinum (90-95%) eru sinakímfrumur (tenoblasts) og sinafrumur (tenocytes), stundum 

nefndar fibroblasts og fibrocytes (Bjur, 2010; Magnusson o.fl., 2019), en restin eru brjóskfrumur 

(chondrocytes), liðhimnufrumur (synovial cells), æðafrumur (vascular cells) og sléttar vöðvafrumur 

(smooth muscle cells) (Doral o.fl., 2014). Uppbyggingu sina svipar til uppbyggingar vöðva, það er, 

þetta eru þræðir (vöðvaþræðir eða kollagenþræðir) sem koma saman í stærri búnt og svo enn stærri 

þar til þetta verður að sin eða vöðva. Nafnagiftin er aðeins mismunandi eftir bókum og greinum en í 

grunninn er þetta eins og sjá má á Mynd 3, þá er þessu skipt í búnt eða knippi (primary, secondary og 

tertiary bundle) sem svo verður að sin (Bjur, 2010) en aðrir tala um „fibril, fascicle“ og sin (Sharma o.fl., 

2005). 
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Mynd 3. Vefjafræðileg uppbygging sina (Sharma o.fl., 2006). 

 

Utan um hvern sinaþráð og knippi er sinaþráðahula (endotenon) og um sinina er sinahula 

(epitenon). Sinahulan er bandvefshimna sem inniheldur litlar æðar og taugar sem þjóna sininni (Bjur, 

2010). Þegar sinahulan fer að fara inn á milli sinaþráðknippa þá kallast hún sinaþráðahula og myndar 

eins konar burðarvirki í kringum sinaþræðina (Sharma o.fl., 2006). Utan um sinina sjálfa, utan við 

sinahuluna er svo sinatrefja (paratenon) sem er himna gerð úr innra og ytra lagi og á milli þeirra er lag 

sem inniheldur stærri æðar og taugar sem þjóna hásininni (Sharma o.fl., 2006). Bandvef vöðvans 

svipar til sinarinnar, þ.e. þar eru himnur sem umlykja vöðvafrumur (endomysium), knippi (perimysium) 

og vöðvann (epimysium)  (O'Brien, 2005b).  Purslow fjallar um þetta í nýrri grein þar sem þetta er skýrt 

mjög vel (Purslow, 2020). Bandvefur vöðvans sem hann nefnir intramuscular connective tissue (IMCT) 

er heilstætt net af bandvef sem hefur meðal annars það hlutverk að færa kraft frá vöðvafrumum yfir í 

sinina. Þetta net eða endo-, peri- og epimysium er alveg samfellt og í enda vöðvans þykknar 

epimysíum og sameinst sininni. Þannig mynda bandvefur vöðvans og bandvefur sinarinnar eina heild.  

Nákvæmlega hvernig endo- og perimysium tengist yfir í sinina er ekki alveg ljóst ennþá, hvort það 

tengist yfir í epimysium eða gerist í vöðvasinamótunum deila menn um. Einnig kemur fram í grein 

Purslow að krafturinn getur flust þvert á milli vöðvaþráða eftir IMCT og þannig geti vöðvaþræðir sem 

eru spenntir haft áhrif á slaka vöðvaþræði eða a.m.k. bandvefinn í kringum þá.  

Sinar eru að meginhluta gerðar úr 3 gerðum af próteinum; kollageni týpu I, elastini og extra cellular 

matrix (ECM) sem eru prótein með teygjanlega eiginleika og að lokum hyaluronan 

(glycosaminoglycans; GAGs/proteoglycans) (Bjur, 2010). Kollagen er á milli 70-80% af þurrvigt 

sinarinnar og gefur henni styrk (Steinmann o.fl., 2020), en vatn er 65-70% af heildarvigt sinar og hefur 

það verið tengt við ECM og hlutverk þess (Bjur, 2010). Sinakímfrumurnar búa til tropocollagen sem eru 

próteinkeðjur. Tropocollegeni er svo raðað saman og myndar microþræði (microfibrill). Tengslin milli 

tropocollagens eru kölluð krosstengsl (crosslinks), þessi tengsl eru mjög mikilvægur þáttur í styrk 
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kollagensins (O'Brien, 2005a). Sinakímfrumurnar eru í röðum hlið við hlið innan um kollagenið, þær 

endurnýja kollagenið og framleiða ECM (Bjur, 2010). Rétt er að taka fram að IMCT í vöðvanum er 

byggt upp á nákvæmlega sama hátt enda líka bandvefur eins og sinin (Purslow, 2020). ECM og 

tilheyrandi prótein er það sem gefur sininni sína seigfjaðrandi (viscoelastic) eiginleika (Steinmann o.fl., 

2020). Vatnsmagnið og proteoglycans eru einnig talin nauðsynleg fyrir rennsliseiginleika sinarinnar 

þannig að þræðirnir renni hver við annan. Einnig er talið að vatnið myndi rúmmál milli þráða til að flæði 

geti orðið betra, þar sem næring berst þessa leið um sinina. En þar sem blóðflæði sinarinnar er lítið er 

þetta nauðsynlegt (Bjur, 2010). Blóðflæði til hásinarinnar er talið koma frá 3 stöðum, vöðva/sina 

mótunum (VS), æðum sem liggja í sinatrefjunni og fara inn í sinina og í þriðja lagi frá sina/beina 

mótunum (SB) (Bjur, 2010; O'Brien, 2005a). Þar sem sinar hafa hæg efnaskipti, er þörf þeirra fyrir 

næringu minni en annarra vefja sem getur skýrt verra blóðflæði (Bjur, 2010). Þetta kemur vel fram í 

hásininni, hún hefur minnst blóðflæði um 2-6 cm ofan við hælbeinsfestuna (Bjur, 2010; O'Brien, 

2005a). VS svæðið er talið vera veikasti hlekkurinn í öllu vöðva/sina kerfinu enda verða oft 

vöðvaskaðar á þessu svæði (Sharma o.fl., 2005). Í VS tengjast kollagenþræðir frá sinum inn í rifur eða 

föls eins og á milli fingra og festast þar við vöðvaþráðinn. Þetta fyrirkomulag gerir það að verkum að 

flatarmál á tengingarsvæðinu er 10-120 sinnum stærra heldur en annars myndi vera (Bjur, 2010). 

Þetta er talið vera til að dreifa kröftunum á stærra flatarmál til að leyfa flutning á krafti frá vöðvafrumum 

yfir í sinina (Sharma o.fl., 2005). Þó að þetta sé talið veikasti hlekkurinn hefur verið sýnt fram á að 

skaðinn gerist ekki á tengingarsvæðinu heldur í vöðvanum rétt fyrir ofan sem gefur vísbendingu um 

hvað tengingarsvæðið er sterkt (Charvet o.fl., 2012). Sina/beina mótin eru samsett úr 4 svæðum þar 

sem sinin er að umbreytast frá sin yfir í bein. Þessi svæði eru umbreytingarfasar þar sem sinin verður 

fyrst þéttari og frumum og ECM fækkar, svo kemur svæði sem er meira brjóskkenndara, á þriðja 

svæðinu fer vefurinn að verða steinefnaríkari og magn kalsíums eykst og verður að lokum að beini 

(Sharma o.fl., 2005; Shaw o.fl., 2008). Á milli svæðis 2 og 3 er áberandi lína sem virkar eins og lím á 

milli svæða og kollagenþræðirnir ganga þarna inn í hornrétt á þessa línu (kallað tidemark), talið vera til 

að fá sem mestan styrk (Benjamin M. o.fl., 2007). Taugatenging sina er nánast öll í formi aðfærandi 

tauga eða skyn- og verkjatauga (Sharma o.fl., 2005). Í sinum eru 4 tegundir af skynjurum. Þetta eru 

Ruffini corpuscles (þrýstingsskynjarar, næmir fyrir togi), Vater-Pacini corpuscles (aflnemi sem skynjar 

hreyfingu, tog og þrýsting), Golgi tendon líffærið (aflnemi sem skynjar aðallega tog eða breytingar á 

togi) og að lokum frjálsir taugaendar (verkjaskynjarar sem eru næmir fyrir ýmsum efnum eins og 

bradykinin, prostaglandin ofl.) (Sharma o.fl., 2005).   

 

1.1.3 Lífaflfræði sina   

Sin er ekki bara band sem tengir vöðvann við bein heldur hefur ákveðna eiginleika til að taka upp kraft, 

geyma kraft sem safnast í hana t.d. við niðurstig og standfasa í göngu og losa kraftinn við fráspyrnu í 

göngu. Sinaþræðirnir eru ekki beinir alla leiðina niður á festuna heldur verður um 90° snúningur út á 

við (lateralt), sem hefst þar sem Soleus endar og er mest áberandi um 2-7 cm ofan við festuna 

(O'Brien, 2005a). Snúningurinn er talinn mikilvægur fyrir styrk sinarinnar og er hluti af þessum 

„gormaeiginleikum“ (Carmont M.R. o.fl., 2014). Þessi snúningur er talinn vera til að minnka krumpun 
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sinafibra þegar sinin er slök. Einnig er talið að minni sundrun verði á þráðum þegar álag kemur á 

sinina og þannig þoli sinin meira álag. Þegar sin er skoðuð í smásjá þá sést þessi krumpun á 

kollageni, en það er öldulaga þegar það er slakt en svo þegar álag kemur á sinina þá réttist úr þessu 

öldulagi og kollagenið verður beint (Carmont M.R. o.fl., 2014). Þetta veldur jafnara álagi á sinina sem 

virkar í fyrstu eins og teygja, sem er talið draga úr líkunum á álagsskemmdum (Magnusson o.fl., 

2019). Myndin hér að neðan sýnir vel hvernig krafturinn á sinina hefur áhrif á lengingu kollegensins og 

hvernig lengingin getur skemmt það (Barfod, 2014) (Mynd 4).   

 

Mynd 4. Stress/strain kúrfa fyrir sinar.  Svæðið undir kúrfunni sýnir kraftinn sem sinin verður fyrir 

(Barfod, 2014). 

 

Eins og sést á myndinni getur sinin tekið í sig ákveðinn kraft en fer svo að skemmast. Við álag 

réttist í fyrstu úr þessu krumpusvæði, en þá lengist sinin um 2% af lengd sinni. Á svæði þar sem sinin 

lengist frá 2-6% strekkist enn frekar á kollageninu. Hallatalan á þessari línu skilgreinir Youngs modulus 

sinarinnar, sem er mælikvarði á stífleika efna (Maganaris, 2005; Wang, 2006). Ef sinin teygist síðan 

umfram 6% þá byrja smáskemmdir að myndast í kollegenþráðunum og þegar komið er yfir 8% 

lengingu verða verulegar skemmdir og jafnvel slit (Barfod, 2014). Þetta er þó viss einföldun þar sem 

ekki er gert ráð fyrir seigjuteygju (viscoelastic) eiginleikum sina, en gerir okkur auðveldara að skilja 

heildarmyndina. Seigjuteygju eiginleikar sinarinnar flækja síðan málið en sýnt hefur verið fram á að 

sinar eru mýkri og afmyndast auðveldar við lágan hraða eða hægara álag og geta því tekið upp 

(absorb) meiri orku. Hægt álag veldur hins vegar hægum hreyfingum yfir liði sem hentar ekki við ýmsar 

athafnir. Við meiri hraða/hraðara álag eru sinar stífari/afmyndast minna og geta ekki tekið upp jafn 
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mikla orku, en henta betur til að færa orkuna frá einum stað til annars t.d. við að hreyfa liðamót 

(Maganaris, 2005). 

Lengi var talið að kollagentrefjarnar væru stuttar og að kraftar færðust á milli þeirra hliðlægt og 

þannig væri kraftinum miðlað milli trefja (Magnusson o.fl., 2019). Það hefur hins vegar nýlega verið 

sýnt fram á að kollagentrefjarnar eru mun lengri en menn héldu og jafnvel heilar alla leið frá 

sina/vöðva mótum að festunni (Magnusson o.fl., 2019). Sinar eru efnaskiptalega virkar og örvast við 

hreyfingu (Carmont M.R. o.fl., 2014). Hins vegar þróast kollagentrefjar í hásinum fram að 17 ára aldri 

en breytast lítið eftir það (Magnusson o.fl., 2019). Áhrif hreyfingar á sinina eru umdeild, því hefur lengi 

verið haldið fram að þjálfun styrki sinina en hvort styrktar- og úthaldsþjálfun auki ummál sinar er óljóst 

(Carmont M.R. o.fl., 2014). Greint er frá því í Magnusson o.fl., (2019) að Couppe og samstarfsmenn 

(2014) hafi sýnt að hlauparar sem höfðu stundað sína hreyfingu lengi höfðu svipaða sinatrefjumynd og 

einstaklingar sem ekki stunduðu reglubundna hreyfingu. Þeir töldu líklegt að æfingar hafi ekki haft áhrif 

á sinatrefjarnar sem slíkar. Hins vegar eru líka rannsóknir sem sýna að þvermál sina er í samræmi við 

styrk vöðvans og að sterkari vöðva fylgir aukið þvermál sina (Couppé o.fl., 2008). Hverju þetta aukna 

þvermál tengist, það er óvíst (Magnusson o.fl., 2019). 

 

1.2 Algengi einkenna frá sinum 

Sinavandamál eru algeng hjá bæði íþróttafólki og hjá einstaklingum sem stunda ekki reglulega 

hreyfingu eða líkamsrækt (Paavola o.fl., 2002). Sinavandamál eru allt að 30% af 

stoðkerfisvandamálum sem eru greind hjá læknum (Nourissat o.fl., 2015).  Það eru margar íþróttir sem 

tengjast hásinameinum sérstaklega, en aðallega íþróttir þar sem mikið er um hlaup og hopp, eins og 

allar hlaupaíþróttir en helst lang- og millivegalengdir, körfubolti, blak, fótbolti, handbolti og frjálsar 

íþróttir (Paavola o.fl., 2002). Florit og félagar (Florit o.fl., 2019) skoðuðu alla sinaáverka sem urðu hjá 

íþróttafélaginu Barcelona (atvinnuíþróttafólk) yfir 8 ára tímabil í eftirtöldum íþróttum; fótbolta, 

handbolta, körfubolta, „roller hocky“ og  innanhússfótbolta (futsal). Alls voru skráð 843 tilfelli sem voru 

22% af öllum íþróttaáverkum hjá félaginu yfir þetta 8 ára tímabil. Af þessum 843 tilfellum voru 13% 

hásinamein. Hjá Barcelona voru hásinamein algengust í körfubolta, svo innanhússfótbolta og fótbolti 

var í þriðja sæti. Sinavandamál voru 9 sinnum algengari hjá körlum en konum, en þeir greina ekki frá 

hversu mikið var bara í hásinameinum. Algengi hjá hlaupurum er hátt og allt að helmingur hlaupara 

verður var við hásinmein einhvern tímann á sínum hlaupaferli (Lieberthal o.fl., 2019). Algengið hjá 

hlaupurum var skoðað í samantektargrein Lopes og félaga (Lopes o.fl., 2012). Þar kemur fram að af 

öllum vöðvatengdum íþróttaáverkum hjá langhlaupurum voru 9,1 til 10,9% hásinamein. Sama 

niðurstaða kom fram í annarri nýrri samantektargrein sem sýndi 10% (Francis o.fl., 2019). Hugsanlega 

er algengið hærra þar sem að hlauparar geta verið með hásinamein sem er einkennalaust. Rannsókn 

á einkennalausum hlaupurum leiddi í ljós að 46% af þeim voru með vefjafræðilegar breytingar í hásin 

á ómun, sem var eins og hjá hlaupurum með hásinamein (Lieberthal o.fl., 2019). Aldur er líka þáttur í 

hásinmeini hjá knattspyrnumönnum þar sem eldri leikmenn eru mun líklegri til að fá hásinmein en yngri 

(Gajhede-Knudsen o.fl., 2013). Af 350 hlaupurum sem tóku þátt í maraþoni Rómarborgar árið 2017 þá 

voru 95 (eða 27%) greindir með hásinamein og þau voru algengari hjá eldri hlaupurum en yngri 
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(Longo o.fl., 2018). Paavola o.fl. komust að sömu niðurstöðu í sinni grein og töldu að hásinamein væru 

mun algengari hjá eldri íþróttamönnum en yngri (Paavola o.fl., 2002). Samt eru einnig yngri 

einstaklingar sem fá hásinamein, en af 760 unglings íþróttamönnum voru 1,8% sem greindust með 

hásinamein (Cassel o.fl., 2015). Það er samt ekki bara íþróttafólk sem fær hásinamein heldur er talið 

að allt að 1/3 af einstaklingum sem fær hásinmein sé kyrrsetufólk (Kader o.fl., 2002). Í hollenskri 

rannsókn frá 2016 kom fram að fyrir hverjar 1000 komur á ári til heimilislækna þá var 2,35 vegna 

hásinavandamála (Albers o.fl., 2016). Hjá öðrum hefur þessi tala verið 1,85 og 1,7 per 1000 komur (de 

Jonge o.fl., 2011; Riel o.fl., 2019). 

 

1.3 Orsakaþættir 

Hásinamein eru algeng og þeim er að fjölga, sérstaklega í hinum vestræna heimi og hefur það verið 

tengt aukinni íþróttaþátttöku almennings (Lee o.fl., 2014). Þetta eru flókin vandamál, oft með marga 

samverkandi orsakaþætti og geta verið bæði bráð og/eða langvarandi og orsakast af innri og/eða ytri 

þáttum (Maffulli o.fl., 2020; Paavola o.fl., 2002; Sharma o.fl., 2005). Bráð hásinamein eru oftast 

eitthvað sem gerist við áverka og þar eru ytri þættir yfirleitt allsráðandi, en í langvarandi hásinameinum 

þá eru þetta samverkandi innri og ytri þættir og oftast álagstengt (Paavola o.fl., 2002). Talsvert af 

rannsóknum hafa verið gerðar og þær eru sammála um að orsakaþættir eru margir og að rannsóknir 

almennt eru ekki fullnægjandi og erfitt að bera þær saman (Mahieu o.fl., 2006; O'Neill o.fl., 2016; van 

der Vlist o.fl., 2019; Xu o.fl., 2008). Skilgreiningar á ytri og innri þáttum eru misvísandi, sumir höfundar 

hafa t.d. lyf sem innri þátt á meðan aðrir hafa þau sem ytri þátt (Mahieu o.fl., 2006; O'Neill o.fl., 2016; 

van der Vlist o.fl., 2019; Young J. S. o.fl., 2007). Tafla 1 sýnir orsakaþætti sem hafa a.m.k. eina 

vísindalega rannsókn á bakvið þá staðhæfingu. 
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Tafla 1. Orsakaþættir hásinameina, sem hafa verið staðfestir í a.m.k. einni rannsókn. 

Innri þættir OR/RR p Heimildir 

Kyn (að vera 

karlmaður) 

 0,019 (Magnan o.fl., 2014; Wezenbeek o.fl., 2018) 

Hækkaður aldur 

(yfir fertugt) 

 0,01 (Magnan o.fl., 2014; Owens o.fl., 2013; Wezenbeek 

o.fl., 2018) 

Minnkaður 

vöðastyrkur*  

 0,04 (Mahieu o.fl., 2006) 

Fyrri sinamein 3,87  (Owens o.fl., 2013) 

Sýklalyf** 3,95 0,001 (Alves o.fl., 2019) 

BMI yfir 30 1,9-5,6 0,001 (Franceschi o.fl., 2014; Klein o.fl., 2013; Scott o.fl., 

2013) 

Erfðir (rs679620 

og 4789932)  

1,2 0,001 (Nie o.fl., 2019; Vaughn o.fl., 2017) 

Áfengisneysla *** 1,33  (Owens o.fl., 2013) 

Ytri þættir    

Álag (kraftplata)#  0,015 (Van Ginckel o.fl., 2009) 

Ómunarbreytingar

**** 

7,33  (McAuliffe o.fl., 2016) 

Kalt veður 

(sumar/vetur) 

2,6 0,001 (Milgrom o.fl., 2003) 

*Í kálfavöðvum, **Sýklalyf af gerð fluoroquinolone,***4-6 drykkir/viku fyrir konur en 7-13 drykkir/viku 

fyrir karla, #Aukin hliðlæg (lateral) dreifing krafts við niðurstig á kraftplötu við að skokka, ****Breyting á 

ómun hjá einkennalausum einstaklingum og eftirfylgni með þeim.  

 

Í ýmsum greinum er rætt um fullt af öðrum mögulegum áhættuþáttum, en þeir eru oft illa rökstuddir 

og takmörkuð vísindaleg gögn sem styðja þá (O'Neill o.fl., 2016; van der Vlist o.fl., 2019). Aðrar 

rannsóknir finnast einnig sem halda öðru fram og eru ekki sammála um að t.d. kyn, aldur og þyngd 

skipti máli (Longo o.fl., 2009). Haldið hefur verið fram að ástæðan fyrir aukinni tíðni hásinameina hjá 

eldri einstaklingum væri verra blóðflæði, en Langberg og félagar sýndu fram á að blóðflæðið í kringum 

hásinina væri eins hjá yngri sem eldri einstaklingum við áreynslu (Langberg o.fl., 2001). Einnig hefur 

verið haldið fram að ástæðan fyrir kynjamun liggi í að karlar hafi verið virkari í hreyfingu en með 

aukinni þátttöku kvenna sé þessi munur að hverfa og því sé kyn ekki áhættuþáttur (Lee o.fl., 2014). 

Eins og sjá má eru þetta margir mismunandi þættir og það eitt og sér flækir málið. Því komu 16 

sérfræðingar um hásinamein saman til að reyna að skilgreina þessa þætti og meta þá. Út úr þeirri 

vinnu kom fram að sérfræðingarnir voru ekki mjög sammála um hverjir væru mikilvægustu þættirnir 

(O'Neill o.fl., 2016). Þeir skilgreindu 2 hópa, kyrrsetuhóp og virkan hóp, sem stundaði reglulega 

hreyfingu. Þeir fundu 17 orsakaþætti fyrir hvern hóp. Niðurstaða þeirra var að fyrir íþróttafólk væri 
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æfingaálag aðalþátturinn sem mætti hafa áhrif á og hjá kyrrsetufólki væru offita, þyngd, sykursýki og 

kólestról aðalþættirnir. Van der Vlist og samstarfsmenn gerðu stóra samantektarrannsókn til að reyna 

að skilgreina betur hvaða áhættuþættir væru til staðar (van der Vlist o.fl., 2019). Þeir töldu upp 34 

þætti sem höfðu verið nefndir sem áhættuþættir í ýmsum fræðigreinum en tiltóku 9 þætti sem þeir 

töldu hafa einhverja vísindalega sönnun á að geta aukið líkurnar á að einstaklingur þrói með sér 

hásinamein. Þessir áhættuþættir voru: (1) fyrri áverkar eða fyrri hásinamein, (2) sýkalyfið ofloxacin, (3) 

að vera hjartaþegi og meðhöndlaður með quinolone sýkalyfjum, (4) áfengisneysla, (5) æfa í köldu 

veðurfari, (6) minnkaður styrkur í plantar flexion, (7) breytingar frá eðlilegu göngulagi, (8) breytt staða 

framhluta fótar og (9) nýrnavandamál hjá hjartaþegum. Nánast allar rannsóknir hafa skoðað tengsl 

orsakaþátta við hásinamein en mjög fáar rannsóknir hafa skoðað hvort fyrirbyggjandi aðgerðir gætu 

komið að gagni, en einungis hefur verið skoðað hvort að æfingar hafi áhrif varðandi álag. Þessi 

upptalning og fjöldi orsakaþátta sýnir hvað rannsóknir eru misjafnar og hvað þessir orsakaþættir eru 

óljósir, enda eru allar rannsóknir sammála um að það vantar betri rannsóknir. Því þarf að skoða hvern 

einstakling fyrir sig og reyna út frá sjúkrasögu viðkomandi að finna hvaða þættir gætu mögulega verið 

að hafa áhrif. Það er reynsla höfundar eftir að hafa unnið með hásinamein í meira en 15 ár að þessir 

þættir eru mjög einstaklingsbundnir og yfirleitt er þetta fjölþætt vandamál. Gigt hefur verið nefnd sem 

sjúkdómur með tengsl við hásinamein og gigtarsjúkdómar eru oft útilokunarþáttur frá þátttöku í 

rannsóknum á hásinameinum (Rabusin o.fl., 2020; Stasinopoulos o.fl., 2013; Stefansson o.fl., 2019; 

Stevens o.fl., 2014). Samt eru tengslin verulega óljós og ekki verið sýnt fram á að gigtarsjúkdómar 

eins og þvagsýrugigt tengist hásinameinum (Otter o.fl., 2020). 

 

1.4 Meinafræði sina 

Það er mjög margt sem hefur áhrif á meinafræði sina. Hér verður leitast við að fara yfir helstu 

kenningar um hvernig sinamein þróast. Aðallega hefur verið stuðst við þrjár megin kenningar um 

þróun á sinameinum. Fyrst var þetta talið vera venjulegt bólguferli, 

svo að þetta væri niðurbrotsferli og síðan var talað um að 

viðgerðarferlið væri á rangri braut (failed heeling) (Cook o.fl., 2009).  

Það var sett fram kenning sem kallast ísjakakenningin og var lýst af 

Fredberg og félögum (Fredberg o.fl., 2008) og einnig af Abate og 

félögum (Abate o.fl., 2009). Önnur hugmyndafræði sem hefur 

fengið talsverða umfjöllun er kenning Fu og félaga um að ferlið væri 

breytt viðgerðarferli eða „failed healing response“ (Fu o.fl., 2010). 

Sú hugmyndafræði sem hefur fengið lang mesta athygli er komin 

frá Cook og Purdam og var sett fram 2009 (Cook o.fl., 2009). Hér er 

gert ráð fyrir að að sinamein séu ein samfelld heild (continuum 

model of tendon pathology) og líkanið er hannað út frá áhrifum á 

byggingarskipulag sinarinnar og skipt í þrjú stig (Mynd 5). Gert er 

ráð fyrir að hægt sé að fara bæði fram og aftur í líkaninu. Fyrsta 

stigið er „Reactive tendinopathy“ sem hefur verið þýtt sem næmt sinamein (Björnsson S., 2020). Á 

Mynd 5. Hugmynd J. L. Cook o.fl. 

2009 um samfellt sinamein 
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þessu stigi bregst sinin við áreiti sem oft er of mikið álag eða áverki og hefur áhrif á frumur og ECM. Í 

þessum fasa þykknar sinin og verður stífari, ýmsar frumulífeðlisfræðilegar breytingar verða og 

breytingar verða í ECM. Þessar breytingar voru aðallega taldar álagstengdar og að sinin gæti jafnað 

sig ef dregið væri úr álagi eða nægilegur hvíldartími væri á milli álagstíma. Annað stigið, „Tendon 

dysrepair“, hefur verið þýtt sem niðurnítt sinamein (Björnsson S., 2020). Á þessu stigi var talið að sinin 

væri að reyna að gera við sig en það væru meiri frumu og ECM breytingar. Hér var talið að frumum 

fjölgaði og það væri aukin framleiðsla á kollegeni og proteoglycans sem ylli skemmdun í kollageninu 

og sundrung á sinaþráðum, þessu fylgdi æða- og tauga innvöxtur í sinina. Annað stigið tekur við af 

fyrsta stiginu ef álagið er ekki aðlagað. Þriðja stigið „degenerative tendinopathy“  hefur verið þýtt sem 

hrörnunarsinamein (Björnsson S., 2020). Þriðja og loka stigið einkennist af miklum frumuskemmdum, 

frumudauða og vefjaskemmdum. Æða- og taugainnvöxtur er áberandi á ómun, sinin er þykknuð og 

aum viðkomu. Þetta stig er að miklu leyti talið óafturkræft og varanleg skemmd/veiking komin í sinina 

(Cook o.fl., 2009). Þetta líkan hefur notið mikilla vinsælda og árið 2016 hafði verið vitnað í þetta líkan 

yfir 250 sinnum í hinum ýmsu fræðigreinum (Cook o.fl., 2016). Þá komu Cook og félagar með 

endurskoðað líkan þar sem leitast var við að sjá hvort að líkanið hefði staðist tímans tönn miðað við 

allar nýjar upplýsingar sem höfðu komið fram á þessu 7 ára tímabili (Cook o.fl., 2016). Í líkaninu frá 

2009 var gert ráð fyrir að kollagen gæti skemmst og endurnýjast, en nýjar rannsóknir hafa sýnt að 

kollagen myndast fram að 17 ára aldri en ekki eftir það (Heinemeier o.fl., 2013). Því er allt sem bendir 

til að skemmdir á kollageni séu varanlegar en að einkennin séu meira tengd breytingum á ECM og 

svipuðum þáttum heldur en kollegen skemmdum (Cook o.fl., 2016). Þar sem kollagenið virðist ekki 

geta endurnýjast þá er talið að einkennin tengist skertri getu sinarinnar til að miðla krafti. Þegar dregur 

úr kraftinum sem kollagenþráðurinn á að miðla niður eftir sininni, þá minnkar örvunin á 

sínakímfrumurnar í kringum hann, sem veldur stöðnun og jafnvel niðurbroti. Það skýrir að illa gangi að 

komast til baka í módelinu, heldur sé farið til hliðar í því, sem sagt það gangi illa að laga sinina (Cook 

o.fl., 2016). Ekki er hægt að útiloka að venjulegt bólgusvar skipti máli í sinameinum en flest bendir til 

að það sé ekki hefðbundið bólguviðbragð. Þó svo að hefðbundnir bólgumiðlar hafi greinst, eins og 

COX-2, prostaglandín, interleukin efni og vaxtarþættir (Fredberg o.fl., 2008), þá virðast þeir ekki vera 

aðal ástæðan fyrir hásinameinum, heldur frekar að álagstengd erting á sinakímfrumurnar valdi seytun 

þessara efna (Cook o.fl., 2016) og þannig passi bólgumyndin inn í líkanið. Mikið hefur verið skoðað 

hvernig verkirnir verða til í sinameinum, en verkir eru ein aðal birtingamynd sinameina, og líkanið tók 

verki lítið inn í en nýja líkanið tekur meira tillit til þeirra (Cook o.fl., 2016) (Mynd 6).  
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„

 

 Mynd 6.  Samfellt líkan um sinamein (Cook o.fl., 2016; Snjólfur Björnsson þýddi (Björnsson 2020)). 

“Ákjósanlegt er að vera á grænum svæðum líkansins þar sem eru litlir verkir og góð færni. Á fyrri 

stigum líkansins getur vefjafræði sinarinnar orðið aftur venjuleg þar sem endurhæfing veldur því 

að sin fer „upp“ á græn svæði. Á seinni stigum líkansins getur það verið ómögulegt fyrir sinina að 

ferðast „upp“ líkanið og þá snýr meðferð að því að færa sinina til „hliðar“ nær grænum svæðum.“ 

Mynd og texti fengið úr (Björnsson S., 2020). 

 

Líkanið byggir á sömu grunnmynd og líkanið frá 2009 nema það tekur tillit til að í lokastiginu, næmu 

hrörnunarsinameini, geti kerfið ekki farið til baka, það er að kolleganþræðirnir geti ekki endurnýjast 

eins og áður hefur komið fram. Því gerir líkanið ráð fyrir að fara til hliðar, þá eigi að stefna að því að 

draga úr einkennum og svo bæta færni og getu sinarinnar. 

Gallinn við þetta líkan er að það er erfitt að sjá hvernig orsakaþættirnir sem ræddir voru framar í 

ritgerðinni passa hér inn og hvaða áhrif þeir hafa, enda hefur það verið gagnrýnt (Steinmann o.fl., 

2020). Steinmann og félagar komu því með betrumbætt líkan sem byggir að miklu leyti á líkani Cook 

og félaga (2016) (Mynd 7). Þeir segja að hásinamein séu ekki bara álagstengd heldur blanda af 

mörgun orsakaþáttum sem geta komið af stað vefjabreytingum í sin. Orsakaþættirnir geta komið af 

stað mismunandi breytingum og það skýri þá blönduðu mynd sem sést í hásinameinum (Steinmann 

o.fl., 2020).  
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 Mynd 7. Yfirlitsmynd af meinmynd sinameina. Tilgátan er að hinir ýmsu orsakaþættir eins og ofálag og 

ýmsir innri og ytri þættir geti komið sinameini af stað. Fyrsta stigið er að þessir orsakaþættir 

valdi ófullkominni viðgerð sinarinnar sem leiði til byrjandi næms sinameins, en sem býr yfir 

getu til að gróa. Síðan ef aukning og uppsöfnunaráhrif verða á orsakaþáttum geti það leitt af sér 

þróun yfir í niðurnítt sinamein sem endar í næmu hrörnunarsinameini. Takmörkuð starfræn 

geta sinarinnar endar að lokum í skemmdum sem geta leitt til sinaslits. Byggt á (Cook o.fl., 

2016) og (Shearn o.fl., 2011). (Stefán H. Stefánsson þýddi myndatexta). Mynd fengin úr 

(Steinmann o.fl., 2020). 
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1.5 Greining og mælitæki 

Greining á hásinameinum er aðallega klínísk greining og lýsir sér sem verkur á hásinasvæði, fyrirferð í 

sininni og skert starfræn geta (Li o.fl., 2016). Það er talsvert af mismunagreiningum sem þarf að skoða 

eins og belgbólga (bursitis), hásinaslit, ýmsar beinabreytingar eins og Haglunds útvöxtur á hælbeini og 

os trigonum, gigtareinkenni frá ökklalið, tarsal tunnel heilkenni, truflanir á starfsemi sural taugarinnar, 

plantar fascitis og sýkingar (Hutchison o.fl., 2013). Ýmis próf eru notuð til að greina og mismunagreina 

en þau eru misáreiðanleg og hér verður fjallað um þau helstu. Til að greina hásinamein mæla 

amerísku sjúkraþjálfarasamtökin með; „arc sign“ prófinu, „Royal London hospital“ prófinu og að meta 

verk við þreifingu á hásininni 2-6 cm ofan við festinguna á hælbeininu (Martin o.fl., 2018). Í „arc sign“ 

prófinu er verið að meta hvort að þykknunin sem er á hásininni er í sininni sjálfri eða hvort hún er í 

sinahulunni. Þá liggur viðkomandi á grúfu og er með pullu undir leggnum, hreyfir svo ökklann í beygju 

og réttu og ef þykknunin hreyfist með hreyfingunni er þetta í sininni en annars í sinahulunni (Hutchison 

o.fl., 2013). „Royal London hospital“ prófið er framkvæmt þannig að viðkomandi liggur á grúfu með 

legginn á pullu. Sinin er þreifuð og aumasti parturinn fundinn, síðan er viðkomandi látinn kreppa 

ökklann og ef þetta er hásinamein þá dregur verulega úr verknum við að þreifa á sama svæði þegar 

sinin er í teygju (Hutchison o.fl., 2013). Bæði „arc sign“ prófið og „Royal London“ prófið hafa verið 

áreiðanleika- og réttmætisprófuð og gefið góða raun (Maffulli o.fl., 2003; Maffulli o.fl., 2020). 

Hutchinson og félagar tóku saman hvaða próf væru best til að greina hásinamein og settu fram 10 próf 

sem hægt væri að nota (Hutchison o.fl., 2013). Þar eru 4 flokkar nefndir; a) sjálfsmatspróf eins og að 

meta verk á VAS (visual analog scale) kvarða og meta stirðleika þegar farið er fram úr á morgnana. b) 

Próf sem fela í sér að þreifa sinina til að meta þætti eins og þykkt hennar, hvort það séu marr/brak 

(crepitus) við þreifingu, ásamt arc sign og Royal London hospital prófunum. c) Síðan eru ýmis 

álagspróf á sinina eins og verkur við að teygja á henni, verkur við að halda á móti við spyrnu eða 

verkur við gang eða hopp. d) Að lokum er það að óma hásinina. Niðurstöður þeirra þegar þessi 10 próf 

voru metin var að aðeins væri hægt að mæla með tveimur prófum sem væru áreiðanleg, það er 

staðsetning verksins á hásinasvæðinu og að meta verkinn með þreifingu. 

Að meta framfarir eða að fylgjast með og meta hvernig meinið breytist hefur ekki síður reynst flókið. 

Þar skiptir miklu máli að mælitækin séu metin með tilliti til áreiðanleika og réttmætis. Þar er aðallega 

um að ræða tvo flokka af prófum, annars vegar sjálfsmatskvarða, yfirleitt spurningalista og svo próf 

fyrir starfræna getu hásinarinnar eins og hopp próf (K.G. Silbernagel o.fl., 2014). Algengustu listarnir 

sem koma fyrir í fræðigreinum um hásinamein eru: foot and ankle outcome score (FAOS), American 

orthopeadic foot and ankle-hind foot scale (AOFAS), Foot and ankle ability measure (FAAM) og 

Victorian institute of sports assessment-achilles questionnaire (VISA-A) (K.G. Silbernagel o.fl., 2014).  

FAOS er spurningalisti sem metur einkenni, starfræna getu og lífsgæði hjá einstaklingum með fóta- og 

ökklavandamál og er byggður svipað upp og KOOS listinn fyrir hné (K.G. Silbernagel o.fl., 2014), en 

KOOS hefur verið þýddur og prófaður á íslensku (Briem, 2012). AOFAS er mælitæki sem metur bæði 

huglæg (subjective) einkenni eins og verki og getu en einnig mælanleg gildi eins og hreyfiferil og 

stöðugleika ökklans og þessu gefið stig. Þetta mælitæki er notað fyrir mörg fótavandamál eins og t.d. 

eftir bæklunaraðgerðir á fótum (K.G. Silbernagel o.fl., 2014). FAAM er spurningalisti sem metur getu 

einstaklingsins við athafnir dagleg lífs (ADL) og einnig íþróttaiðkun (K.G. Silbernagel o.fl., 2014). 
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Ekkert af þessum mælitækjum er sérstaklega prófað fyrir hásinamein, nema VISA-A spurningalistinn 

(K.G. Silbernagel o.fl., 2014). VISA-A listinn er í dag sá listi sem er mælt með að sé notaður við 

rannsóknir á hásinameinum (Martin o.fl., 2018; M. Murphy, Rio, o.fl., 2018; Palazón-Bru o.fl., 2019; 

K.G. Silbernagel o.fl., 2014). Robinson og félagar (Robinson o.fl., 2001) þróuðu spurningalistann 

VISA-A til að meta einkenni og færni fólks með hásinamein. Spurningalistinn er samansettur úr 8 

spurningum. Sex spurningar eru um verki við ýmsar athafnir en tvær um hvort verkirnir hafi áhrif á 

hreyfingu/íþróttaiðkun viðkomandi. Spurningalistann má sjá í Fylgiskjali 1 Þetta er öfugur kvarði, sem 

merkir að 0 stig þýða mestu möguleg einkenni en 100 stig þýða að viðkomandi er algjörlega 

einkennalaus (Iversen o.fl., 2012).  Rannsóknir hafa sýnt að einkennalausir einstaklingar mælast með 

94-100 stig á VISA-A. Einstaklingar með hásinamein eru að fá frá 24-63 stig mælt áður en meðferð 

hefst, en fá 50-96 stig mælt eftir að meðferð lýkur (Iversen o.fl., 2012). Spurningalistann er auðvelt að 

leggja fyrir, tekur stutta stund að svara og fólk þarf ekki neina aðstoð við að svara honum (Iversen o.fl., 

2012). Hann hefur verið þýddur og áreiðanleikaprófaður fyrir mörg tungumálasvæði (Iversen o.fl., 

2015; Iversen o.fl., 2012; Kaux o.fl., 2016; Sierevelt o.fl., 2018) og hefur alls staðar reynst vel 

(Dogramaci o.fl., 2011; Lohrer o.fl., 2009; Maffulli o.fl., 2008; M. Murphy, Rio, o.fl., 2018; Palazón-Bru 

o.fl., 2019; K.G. Silbernagel o.fl., 2014). Bæði er hægt að nota listann við rannsóknir en einnig er mælt 

með að nota hann við greiningu og meðferð til að fylgjast með framförum (K.G. Silbernagel o.fl., 

2014). 

Ýmis próf hafa verið notuð til að meta starfræna getu fólks með hásinamein, en þessir einstaklingar 

hafa stundum greinst með skertan hreyfiferil í ökklanum, skertan styrk í kálfavöðvum eða minnkaða 

getu til að hoppa eða stjórna lendingu svo eitthvað sé nefnt (K.G. Silbernagel o.fl., 2014). Skertur 

hreyfiferill í ökkla hefur verið tengdur við hásinamein og er nefndur sem einn af orsakaþáttunum 

(Martin o.fl., 2018). Ýmsar styrktarmælingar hafa verið gerðar bæði til að meta styrk í spyrnu í 

ökklanum (plantarflexion) en einnig við að meta styrk í kreppu (dorsiflexion), en mörgum aðferðum er 

lýst varðandi það og engin ein aðferð ráðandi (Martin o.fl., 2018; K.G. Silbernagel o.fl., 2014). Ýmis 

próf til að meta úthald vöðvans hafa verið gerð og algengast hefur verið að nota það sem kallast „heel-

raise test“ (K.G. Silbernagel o.fl., 2014). Þá þarf viðkomandi að standa á öðrum fæti (þeim sem er með 

hásinameinið) og lyfta sér eins hátt upp á tær og hann getur og síga aftur niður. Þetta er gert með 

taktmæli þannig að maður lyftir sér upp á 2 sekúndna fresti og gerir eins margar endurtekningar og 

hægt er (Ness o.fl., 2018). Nokkrar útgáfur eru til af þessu prófi, allt frá að telja bara fjölda 

endurtekninga, vera með skilgreiningu á lágmarkshæð lyftu, oft er miðað við 5 cm lágmarkshæð og 

upp í að vera með tæki tengt við hælinn sem nemur hreyfinguna og metur vinnuna sem er framkvæmd 

(K.G. Silbernagel o.fl., 2014). Hjá sjúkraþjálfurum í Ameríku og í samantektarrannsókn Macdermid og 

félaga er mælt með að nota þetta próf í rannsóknum á einstaklingum með hásinamein (Martin o.fl., 

2018; Macdermid o.fl., 2015). Þetta er byggt á því að prófið hefur reynst vera bæði réttmætt og 

áreiðanlegt (Macdermid o.fl., 2015). Samt sem áður er rannsókn sem sýnir að þetta próf geti ekki 

greint á milli hliða hjá einstaklingum sem eru með hásinamein öðru megin, bæði hæð lyftu og fjöldi 

endurtekinga var eins á milli hliða (Silbernagel o.fl., 2009). Hopp próf margs konar hafa einnig verið 

notuð með misgóðum árangri (K.G. Silbernagel o.fl., 2014). Einnig hafa verið búin til samsett próf þar 

sem voru gerð mörg próf og þau metin saman í heildarniðurstöðu. Þessi próf hafa reynst áreiðanleg 
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og geta greint á milli fóta með hásinamein og án (Silbernagel o.fl., 2006; Silbernagel, Thomee, o.fl., 

2007), en þau hafa reynst þung í vöfum og taka mjög langan tíma í framkvæmd og því lítið notuð í 

klínískri vinnu, en geta hentað við rannsóknir (M. Murphy, Rio, o.fl., 2018; Silbernagel o.fl., 2006). 

 

1.6 Meðferðir 

Mikill meirihluti þeirra sem greinast með hásinamein nær góðum bata án ífærandi meðferða eins og 

með sprautum eða skurðaðgerð (Habets o.fl., 2015; Silbernagel o.fl., 2011; K. G. Silbernagel, P. 

Malliaras, A. Brorsson, o.fl., 2014). Fjölmargar meðferðir hafa verið notaðar til að meðhöndla 

hásinamein en vísindalegur bakgrunnur þeirra er mjög misjafn (Rhim o.fl., 2020; XuVlist o.fl., 2020). Í 

nýlegri samantektarrannsókn var niðurstaðan að ekki væri æskilegt að bíða og sjá til hvort þetta jafni 

sig heldur að hægt væri að mæla með æfingum sem meðferð (van der Vlist o.fl., 2020). Alger hvíld 

fyrir hásinar er ekki góð og það hefur sýnt sig að það stuðlar að áframhaldandi niðurbroti og veikingu 

sinarinnar (Kannus o.fl., 1997). Æskilegra er að stuðla að áframhaldandi virkni við meðferð (K. G. 

Silbernagel, P. Malliaras, A. Brorson, o.fl., 2014). Árið 2018 kom út endurskoðuð áætlun frá ameríska 

sjúkraþjálfarafélaginu (APTA) þar sem voru gefnar út leiðbeiningar (guidelines) um hvað væru 

gagnreyndar meðferðir við hásinameini og þær flokkaðar (Martin o.fl., 2018). En í samantektargrein 

van der Vlist og félaga (van der Vlist o.fl., 2020) treysta þeir sér ekki til að mæla með einni meðferð 

umfram aðra. Hér verður því farið yfir helstu meðferðir við hásinameinum sem mælt er með og þau rök 

sem mæla með þeim. 

  

1.6.1 Æfingameðferð 

Æfingameðferð er sú meðferð sem er mælt með í dag og er gagnreynd (Dilger o.fl., 2019; van der Vlist 

o.fl., 2020). Í flokkuninni frá Martin og félögum (Martin o.fl., 2018) eru það bara æfingameðferðir sem 

fá hæstu einkunn A, sem þýðir að það eru sterk vísindaleg rök fyrir að nota æfingar sem meðferð við 

hásinameini. Æfingarnar fara að verða meira áberandi eftir grein Alfredson og félaga 1998 (Alfredson 

o.fl., 1998). Æfingarnar sem oft hafa verið kenndar við Alfredson og byggja á eccentrískri hreyfingu 

komu fyrst fram 1984 þar sem Curwin and Stanish lýsa þessari gerð af æfingum sem meðferð við 

sinameinum (Visnes o.fl., 2007). Æfingarnar hjá Alfredson ganga út á að standa í tröppu eða á palli 

með hælinn útaf brúninni, lyfta sér upp á tær á báðum fótum en nota svo fótinn, með sködduðu 

hásinina, til að síga hægt niður í fulla teygju. Æfingarnar átti að gera í miklu magni eða 3 x 15 

endurtekningar bæði með beint hné og bogið hné, tvisvar sinnum á dag, 7 daga vikunnar í 12 vikur og 

bæta við þyngdum þegar æfingin yrði verkjalaus. Síðan hefur þetta meðferðarform mikið verið 

rannsakað (Beyer o.fl., 2015; Langberg o.fl., 2007; M. C. Murphy o.fl., 2019; Rompe o.fl., 2009; 

Silbernagel o.fl., 2011; Stasinopoulos o.fl., 2013; Stevens o.fl., 2014; van der Plas o.fl., 2012). 

Æfingaformið var alls ekki óumdeilt, það var skoðað hvort þetta væri ekki bara teygjan en ekki æfingin 

sem skipti máli, en hjá Norregaard og félögum var enginn munur á milli hópa hvort sem verið var að 

gera eccentrískar æfingar eða bara teygja á kálfanum (Allison o.fl., 2009; Norregaard o.fl., 2007). Það 

er ekkert samkomulag um magn og hvort eigi að nota þyngdir eða ekki (Habets o.fl., 2015; 
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Stasinopoulos o.fl., 2013; Stevens o.fl., 2014; Woodley o.fl., 2007). Sýnt hefur verið fram á að 

jafnlengdaræfingar (isometriskar æfingar, gerðar standandi, 45 sek x 5, einu sinni á dag) séu ekki betri 

en venjulegar jafnspennu (isotoniskar) æfingar en geta gagnast ákveðnum hópum (Clifford o.fl., 2020). 

Einnig að eccentrísku æfingarnar virki ekki nærri eins vel fyrir kyrrsetufólk eins og fyrir íþróttafólk þar 

sem 44% svöruðu ekki æfingameðferðinni (Sayana o.fl., 2007). Kyn virðist líka skipta máli en ein 

rannsókn sýnir að eccentrískar æfingar virka ekki eins vel fyrir konur eins og fyrir karla (Knobloch o.fl., 

2010). Á seinustu árum hefur orðið ljóst að það er ekki bara eccentríski þátturinn sem virkar og að allt 

álag á sinina virðist hafa einhver áhrif (Couppé o.fl., 2015; Malliaras o.fl., 2013). Núna er almennt 

viðurkennt að æfingar virka og er mælt með að þær séu fyrsta meðferð sem skal beita við hásinameini 

(K. G. Silbernagel, P. Malliaras, A. Brorson, o.fl., 2014; van der Vlist o.fl., 2020; Zwiers o.fl., 2016).  

Það hefur verið gagnrýnt að fólk sem gerir eccentrísku æfingarnar ætti að gera þær þrátt fyrir 

sársauka, nema hann yrði þeim mun verri (Stevens o.fl., 2014). Það var skoðað hvort væri betra að 

gera æfingarnar með verk eða láta verkina stjórna og fara ekki mikið inn í verkinn (Head o.fl., 2019; 

Silbernagel, Thomeé, o.fl., 2007). Þar var mælt með að láta verkina stjórna þar sem það skilaði sama 

árangri. Einnig hefur verið bent á að það að láta fólk æfa með mikla verki gæti leitt af sér 

kinesiophobiu (hræðslu við hreyfingu) og þannig dregið úr meðferðarfylgni og árangri af æfingum 

(Silbernagel o.fl., 2011). 

 

1.6.2 Teygjur 

Teygjur fyrir kálfavöðvana er algeng ráðlegging við hásinameini (K. G. Silbernagel, P. Malliaras, A. 

Brorsson, o.fl., 2014) en ekki eru til margar rannsóknir um árangur. Verrall og félagar skoðuðu 190 

einstaklinga með hásinamein eða hásinafestumein (Verrall o.fl., 2011). Þeir létu einstaklingana gera 

fjórar teygjuæfingar, það er, standa í tröppu og síga niður með hælinn/hælana eins langt og hægt var 

og stoppa, halda teygjunni í 15 -20 sekúndur. Þetta var gert með beint og bogið hné fyrir báða fætur í 

einu og einnig á öðrum fæti með beint og bogið hné, þeim megin sem viðkomandi var með 

hásinameinið. 156 kláruðu 6 vikna teygjuprógrammið og verkir metnir með VAS lækkuðu úr 7,2 í 2,9.   

Önnur rannsókn skoðaði 3 hópa, eccentrískar æfingar sem viðmiðunarhóp, eccentrískan æfingahóp 

sem tók fæðubótarefni og hóp sem gerði passífar teygjur ásamt því að taka fæðubótarefni með.  

Fæðubótarefnið var efnið TendoActive, en það innheldur efnin mucopolisaccharides, kollagen og C 

vítamín. Þar kom fram bæting hjá öllum hópunum en marktækt meiri breyting hjá báðum hópunum 

sem tóku fæðubótarefnið (Balius o.fl., 2016). Þannig að fæðubótarefnið virtist hjálpa en ekki var munur 

á hvort þú gerðir eccentrísku æfingarnar eða teygðir á kálfanum. Í APTA ráðleggingunum eru teygjur 

metnar í flokk C eða með veikar sannanir fyrir árangri (Martin o.fl., 2018). 

 

1.6.3 Upphækkun undir hæl 

Hækkun undir hælinn til að minnka álag/tog á hásinina hefur lengi verið notað í meðferð en ekki hafa 

verið gerðar margar rannsóknir sem styðja þetta (K. G. Silbernagel, P. Malliaras, A. Brorsson, o.fl., 

2014) og hjá APTA (Martin o.fl., 2018) fær þessi aðerð einkunnina D vegna misvísandi niðurstaðna í 
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rannsóknum. Nýleg rannsókn sýndi þó að hækkun undir hælinn gaf betri árangur við hásinameinum 

en eccetrískar æfingar eftir 12 vikna meðferð (Rabusin o.fl., 2020). 

 

1.6.4 Höggbylgjur 

Höggbylgjumeðferð hefur verið að koma meira inn sem meðferð við hásinameinum seinustu ár, en 

nákvæmlega hvernig höggbylgjurnar virka er ekki vel þekkt (Notarnicola o.fl., 2012; Stania o.fl., 2019). 

Höggbylgjur eru mest þekktar fyrir að brjóta niður vefi/efni t.d. nýrnasteina, en eru meira notaðar í 

bæklunarlæknisfræði til að örva viðgerðarferlið (Wang, 2012). Höggbylgjan er þrýstingsbylgja sem er 

veitt á húð með hólk sem er haldið þétt við húðina og þrýstingsbylgjan talin hafa ýmis áhrif á 

undirliggjandi vefi. Upprunalega var þetta gert til að brjóta niður kalk í hælspora þó svo aldrei hafi verið 

sýnt fram á að það sé hægt (Notarnicola o.fl., 2012). Árið 2015 var ekki talið ráðlagt að mæla með 

höggbylgjum sem meðferð við hásinameinum vegna skorts á góðum rannsóknum (Gerdesmeyer o.fl., 

2015). Tveimur árum seinna er mælt með að skoða notagildi höggbylgna við hásinameini á ákveðnum 

hópum (McClinton o.fl., 2017). APTA leiðbeiningarnar (Martin o.fl., 2018) gefa höggbylgjumeðferð ekki 

einkunn, en segja að það séu vísbendingar um að þetta meðferðaform hjálpi sérstaklega ef því er beitt 

samhliða æfingameðferð, en sem sjálfstætt meðferðarform er árangur óljós. Sömu niðurstöðu er að 

finna í samantekt van der Vlist og félaga (van der Vlist o.fl., 2020). Í nýlegri afturskyggnri rannsókn þar 

sem voru skoðuð 66 tilfelli af hásinameinum, meðhöndluðum með höggbylgjum í Wuhan í Kína, var 

komist að þeirri niðurstöðu að meðferðin virki til að minnka verki og auka færni hjá þessum 

einstaklingum (Yan o.fl., 2020). Ekki eru til ráðleggingar um skammtastærð, það er fjölda högga eða 

orkumagn sem er gefið í hverri meðferð með höggbylgjum (Stania o.fl., 2019).  

 

1.6.5 Mjúkvefjameðferðir 

Mjúkvefjameðferðir eins og t.d. nudd hafa lengi verið notaðar í meðferð en takmarkaðar rannsóknir eru 

til sem styðja við þannig meðferðir (Rowe o.fl., 2012; K. G. Silbernagel, P. Malliaras, A. Brorsson, o.fl., 

2014; Zwiers o.fl., 2016)). Þvernudd eða deep friction massage (DFM) hefur lengi verið notað og oft 

verið kennt við Cyriax og talið örva gróandaferlið og brjóta niður samgróninga (Joseph o.fl., 2012). 

Samantektargrein frá 2012 fann 9 rannsóknir á meðferðum með þessu meðferðarformi og 4 voru 

slembiraðaðar, þar af þrjár um tennisolnboga, en engin var um hásinamein (Joseph o.fl., 2012). Vegna 

ólíkrar aðferðarfræði og mismunandi skilgreiningar á þvernuddi í þeim var ekki hægt að bera þær 

saman og komast að heildstæðri niðurstöðu, en höfundar vilja meina að það séu vísbendingar um 

árangur þvernudds við sinameinum en það vanti rannsóknir og sérstaklega góðar slembiraðaðar 

rannsóknir. Í APTA leiðbeiningunum fær mjúkvefjameðferð (manual therapy) einkunnina F sem þeir 

skilgreina sem álit sérfræðinga (Martin o.fl., 2018). Þar er sagt að það megi skoða að beita liðlosun á 

ökklaliði eða mjúkvefja liðlosun (soft tissue mobilization). Þar er aðallega átt við það sem hefur verið 

kallað ASTM (augmented soft tissue mobilization). Þar er verið að nota einhvers konar áhald (oft járn 

eða hart plast) til að strjúka upp og niður eftir vöðvanum og niður á/að sininni og jafnvel niður á 

festuna. Tilgangurinn er að losa um vöðvaeymsli og samgróninga svipað og við þvernudd (Blanchette 
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o.fl., 2011; Cheatham o.fl., 2019). Ýmsar dýratilraunir lýsa árangri mjúkvefjameðferða svipaðra og 

ASTM við að örva gróanda í sinum (Hsieh o.fl., 2019; Imai o.fl., 2015) og einnig er rannsókn sem 

sýndi að dýpri/meiri þrýstingur væri betri en grynnri/minni (Gehlsen o.fl., 1999). Það eru til greinar sem 

lýsa meðferð á einum/nokkrum einstaklingum (case studies) sem sýna árangur með ASTM 

(Christenson, 2007; Jayaseelan o.fl., 2017). Samantektarrannsókn frá 2016 sýndi að miðað við 

árangur þá mætti efast um þessa aðferð (ASTM) sem meðferð við stoðkerfiskvillum (Cheatham o.fl., 

2016). McCormack og samstarfsmenn gerðu slembiraðaða rannsókn og báru saman eccentrískar 

æfingar og eccentrískar æfingar ásamt ASTM meðferð (J. R. McCormack o.fl., 2016). Þar kom betur 

út að gera æfingar ásamt ASTM heldur en bara æfingar, en í þessari rannsókn voru aðeins 16 

einstaklingar (9 í öðrum hópnum en 7 í hinum) og því takamarkað tölfræðilegt afl. Þeir vitna samt í 

aflútreikninga og miða við að lágmark hafi verið 12 einstaklingar í rannsókninni. Engar leiðbeiningar 

eru til um hvernig er best að framkvæma ASTM eða hvernig er best að meðhöndla með þessari aðferð 

(Cheatham o.fl., 2019). Önnur rannsókn bar saman verki í hálsi og herðum meðal tveggja hópa. Annar 

hópurinn fékk triggerpunktanudd, en hinn fékk gervi hljóðbylgjumeðferð (ekki kveikt á tækinu) 

(Gemmell o.fl., 2008). 15 einstaklingar voru í hvorum hópi. Triggerpunktanuddið virkaði betur en hjá 

samanburðarhópnum til að minnka verki mælt með VAS kvarða, en það var eini marktæki munurinn í 

rannsókninni (Gemmell o.fl., 2008). Allir höfundar voru sammála um að það sé verulegur skortur á 

vönduðum slembiröðuðum rannsóknum varðandi mjúkvefjameðferð við hásinameinum (Cheatham 

o.fl., 2019; Rodriguez-Merchan o.fl., 2020; K. G. Silbernagel, P. Malliaras, A. Brorsson, o.fl., 2014).  

 

1.6.6 Ýmsar ífarandi meðferðir 

Ýmsar meðferðir eru til sem fela í sér inngrip eins og sprautur og ýmsar skurðaðgerðir. Varðandi 

skurðaðgerðir er mælt með að fyrst sé reynd sjúkraþjálfun og æfingameðferð í amk 12 mánuði 

(Challoumas o.fl., 2019). Varðandi sprautumeðferðir þá hefur ýmislegt verið skoðað. PRP (Platelet-

Rich Plasma) sprautur eru mjög mikið í umræðunni, en niðurstaðan er að þær hjálpi ekki (Krogh o.fl., 

2016; Nauwelaers o.fl., 2020). Rannsóknir sem skoðuðu sclerotherpy og prolotherpy sprautur hafa 

sýnt árangur þó svo fleiri rannsókna sé þörf (Morath o.fl., 2018). High volume ultrasound-guided 

sprautur hafa sýnt árangur en þar er verið að sprauta saltvatni, staðdeyfingu og stundum sterum 

kringum sinina til að losa um samgróninga (Chaudhry, 2017). Fram kom í þessari 

samantektarrannsókn að þessi aðferð gefi góðan skammtíma árangur og mæla þeir með að hún sé 

notuð með eccentrískum æfingum, en að það vanti betri rannsóknir. Sterasprautur hafa oft verið 

notaðar til að draga úr bólgum, en ráðleggingar eru misvísandi. Það hefur verið sýnt fram á árangur 

(Johannsen o.fl., 2018; Wetke o.fl., 2015), en sumir mæla gegn því að nota þær þar sem sterinn er 

talinn brjóta niður kollagenið og auka líkur á sinasliti (Kearney o.fl., 2015; van Sterkenburg o.fl., 2011). 

Sterasprautum fylgja ýmsar aukaverkanir og rannsóknar hafa sýnt að í allt að 88% tilfella fylgi 

einhverjar aukaverkanir af þessari sprautumeðferð (Aicale o.fl., 2020). Ýmsar rannsóknir eru í gangi á 

stofnfrumumeðferðum og genameðferðum sem eru komnar stutt á veg, en það eru bundnar talsverðar 

vonir við þannig meðferðir en ekki er talið tímabært að mæla með slíkum meðferðum ennþá vegna 

skorts á rannsóknum og hugsanlegum aukaverkunum (van den Boom o.fl., 2020). 
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1.6.7  Lyf 

Algengt er að einstaklingum með hásinamein séu gefin ýmis lyf eins og bólgueyðandi lyf og steralyf. 

Árangurinn af þeim er misvísandi og samantektarrannsókn gerð árið 2015 mælti ekki með neinu lyfi, 

en taldi vísbendingar um árangur ef lyf (t.d. PRP sprautur og GTN plástrar (glyceryl trinitrate) og 

steralyf) væru gefin með annarri meðferð eins og æfingum. Rannsóknir skortir þó ennþá til að 

sannreyna það (Maffulli o.fl., 2015). Það skal þó tekið fram að steralyf hafa verið tengd við aukna 

hættu á að slíta sinina og benda þeir á þá áhættu (Maffulli o.fl., 2015). Mjög algengt er að 

einstaklingum með hásinamein séu gefin bólgueyðandi lyf (NSAID) þrátt fyrir að rannsóknir sýni að 

þau virki ekki (Aicale o.fl., 2020). Það hafa komið fram rannsóknir sem benda til að algeng 

bólgueyðandi lyf, eins og íbúprófen geti jafnvel verið skaðleg fyrir viðgerðarferlið í hásinameinum og 

séu því alls ekki ráðleg (Bittermann o.fl., 2018; Connizzo o.fl., 2014). 

Skurðaðgerðir við hásinameinum er lokaúrræði en þær aðferðir eru utan við efni þessarar ritgerðar 

og verður því ekki fjallað um þær. 

 

1.7 Tilgangur rannsóknarinnar 

Hásinamein eru flókin og margþætt vandamál sem er ekki auðvelt að meðhöndla eins og sjá má að 

öllu sem hefur verið sagt hér að ofan. Reynsla höfundar er einnig að sumir einstaklingar eru ekki að 

bregðast nægilega vel við æfingum og því leitaði höfundur að aðferð sem gæti hjálpað. Höfundur hefur 

reynslu af að nota þrýstinudd á stífa vöðva hjá knattspyrnumönnum og þeir fundu létti eftir meðferðina 

og fannst sem vöðvarnir væru minna stífir. Því varð úr að prófa að nota þrýstinudd við hásinameini. 

Einstaklingarnir sem fengu þessa meðferð voru mjög sáttir og fundu mun til hins betra mjög fljótt. Því 

var tilgangur rannsóknarinnar að prófa þessa meðferð og sjá hvort hún virki, borið saman við þá 

meðferð sem helst er mælt með.   

Helstu tilgátur rannsóknarinnar voru að; þrýstinudd virki sem meðferð við hásinmeini og að 

þrýstinudd skili árangri fyrr en æfingameðferð með tilliti til einkenna. Til að geta metið þetta, var 

ákveðið að þýða og réttmætisprófa það aðal mælitæki sem mælt er með í rannsóknum á hásinameini 

eða VISA-A spurningalistann. Tilgátan var að íslenska útgáfan væri sambærileg við aðrar útgáfur sem 

höfðu verið prófaðar. Tilgangurinn var að til yrði prófað mælitæki fyrir hásinamein á íslensku sem hægt 

væri að nota við rannsóknir en einnig til að meta árangur við meðferð hásinameins. 
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2 Efni og aðferðir 

2.1 Aðferðafræði við VISA-A-IS rannsókn 

Robinson og félagar (Robinson o.fl., 2001) þróuðu VISA-A spurningalistann. Spurningalistinn er 

samansettur úr 8 spurningum. Til að þýðing og aðlögun VISA-A spurningalistans að íslensku yrði eins 

vönduð og hægt var þá var verkefninu skipt í nokkra þætti: 

 

2.1.1 Þýðing 

VISA-A spurningalistinn var þýddur úr ensku yfir á íslensku af þremur aðskildum einstaklingum. Tveir 

þeirra höfðu menntun í heilbrigðisfræðum og höfðu ensku sem annað mál (báðir búið og/eða lært í 

enskumælandi landi). Einn aðili hafði mannfræðimenntun og ensku sem annað tungumál. 

Sérfræðihópur sem samanstóð af bæklunarlækni (MD, PhD) og tveimur sjúkraþjálfurum (annar með 

PhD) yfirfóru svo þessar þrjár þýðingar og settu saman einn íslenskan lista. Þrír aðskildir einstaklingar, 

allir með heilbrigðismenntun og ensku sem annað mál eftir nám í enskumælandi landi, bakþýddu svo 

íslensku þýðinguna aftur yfir á ensku. Sérfræðihópurinn yfirfór svo þessar þrjár bakþýðingarnar og bar 

þær saman við upprunalega enska VISA-A listann. VISA-A-IS var svo settur saman út frá þessari 

vinnu og fimm einstaklingar svöruðu spurningalistanum til að athuga hvort þeir skildu spurningarnar 

sem þeir og gerðu. Íslenska VISA-A spurningarlistann, VISA-A-IS, má sjá í fylgiskjali 1. 

 

2.1.2 Prófun 

VISA-A-IS var prófaður með tilliti til áreiðanleika og réttmætis. Leitast var við að gera þetta með 

svipuðum hætti og í fyrri rannsóknum á VISA-A spurningalistanum (Silbernagel o.fl., 2005). 

Þátttakendur: VISA-A-IS var prófaður á 15 einkennalausum einstaklingum og 60 einstaklingum 

með hásinamein (AT). Af þessum 60 einstaklingum með hásinamein voru 15 valdir af handahófi til að 

taka þátt í prófun/endurprófun (test/retest (T/Rt)) rannsókninni (AT-T/Rt) ásamt þessum 15 

einkennalausu sem voru valdir með þægindaúrtaki (sem pöruðust við AT hópinn m.t.t. aldurs, kyns, 

hæðar og þyngdar). Inntökuskilyrði í AT hópinn voru svipuð og í upprunalegu rannsókninni (Robinson 

o.fl., 2001): 18 ára eða eldri; greindir með AT (frá lækni) og einkenni varað lengur en þrjá mánuði. AT 

greiningin er verkur á hásinasvæði, eymsli við þreifingu 2-7 cm frá hásinafestunni, staðfest breyting á 

þykkt og breidd hásinar með ómun. Einstaklingar með/eftir hásinaslit og festumein í hásin voru ekki 

gjaldgengir í þessa rannsókn. Hóparnir (einkennahópur og einkennalaus hópur) í T/Rt voru bornir 

saman með tilliti til aldurs, hæðar, þyngdar, BMI, kyns og niðurstöðu VISA-A-IS. Allir þátttakendur urðu 

að skrifa undir upplýst samþykki og rannsóknin var samþykkt af Vísindasiðanefnd (VSN 11-038) og 

tilkynnt til Persónuverndar. 
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2.1.2.1 Áreiðanleiki 

Áreiðanleikinn var metinn með því að láta einstaklinga svara spurningalistanum þrisvar sinnum á 

tveggja vikna tímabili. Innri áreiðanleiki (internal consistency) var metinn með því að bera saman 

niðurstöður hverrar spurningar fyrir sig í listanum og meta fylgnina á milli þeirra. 

 

2.1.2.2 Réttmæti 

Réttmætið var metið með því að bera saman VISA-A-IS niðurstöður einkennalausu einstaklinganna 

við einstaklingana með AT (discriminant validity). Niðurstöðurnar úr þessari rannsókn voru svo bornar 

saman við niðurstöðurnar úr VISA-A rannsókn Robinson (Robinson o.fl., 2001) (bæði aðgerðarhóp 

(n=14) og ekki aðgerðarhóp (n=45)) og við niðurstöðurnar úr sænsku þýðingunni hjá Silbernagel 

(Silbernagel o.fl., 2005) (Bæði T/Rt hópinn (n=22) og allan hópinn (n=51)). Niðurstöður einkennalausra 

einstaklinga í öllum þremur rannsóknunum voru einnig bornar saman. 

 

2.1.3 Tölfræði úrvinnsla 

Öll tölfræðivinnsla var framkvæmd í SAS Enterprice, útgáfu 6.100 (6.100.0.2870) (64-bit). Lýsandi 

tölfræði er birt sem meðaltöl (Mean), staðalfrávik (SD) og 95% öryggismörk (95% Cl). Notast var við 

ANOVA fyrir óparametrísk gögn til að bera saman aldur, hæð, þyngd, BMI, kyn og niðurstöður VISA-A-

IS milli hópa þar sem sum gögn reyndust ekki normaldreifð. 

Pearson´s hro (r) og ICC 3,1 (Intraclass correlation coefficient) var notað til að meta áreiðanleika 

heildarskors spurningalistans í þremur mælingum. Pearson´s r og ICC 3,1 voru einnig notaðir til að 

skoða fylgni milli heildarskors spurningalista ásamt skori fyrir hverja spurningu fyrir sig í öllum þremur 

mælingunum. Friedman próf var notað til að meta hvort munur væri á fylgni milli mælinganna. Innri 

áreiðanleiki VISA-A-IS var prófaður með Cronbach´s alpha.  

Þegar gögnin úr þessari rannsókn voru borin saman við gögnin úr Robinson (2001) og Silbernagel 

(2005) var notast við óparað t-próf (two sample t-test) þar sem eingöngu voru til staðar meðaltöl, 

staðalfrávik og 95% Cl fyrir þessar rannsóknir en ekki mæligögn. Marktektarmörk voru sett við α= 0,05. 

 

2.2 Aðferðarfræði við þrýstinuddsrannsókn 

Þessi rannsókn var gerð í samræmi við reglur um RCT rannsóknir og stuðst við CONSORT listann (sjá 

fylgiskjal 2). Rannsóknin var framskyggn, blinduð og slembiröðuð og bar saman þrjár mismunandi 

meðferðir með endurteknum mælingum. Rannsóknin var framskyggn þar sem rannsóknin var 

skipulögð fram í tímann og mælingarnar gerðar á föstum tímapunktum eftir upphaf mælinga hjá 

hverjum þátttakanda. Rannsóknin var blinduð þannig að sá aðili sem framkvæmdi meðferðirnar hafði 

ekki aðgang að mælingum fyrr en að rannsókninni var lokið og sá sem framkvæmdi mælingarnar fékk 

ekki upplýsingar um hvaða hópi þátttakandi tilheyrði. Slembiraðað var í rannsóknina sjá mynd 8. 

Þátttakendur voru fundnir með því að hafa samband við lækna og sjúkraþjálfara og óska eftir að 

einstaklingar með hásinamein væru látnir vita af rannsókninni og spurðir hvort þeir hefðu áhuga á að 
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taka þátt. Ef svo var þá var þeim vísað á framkvæmdaraðila rannsóknarinnar til að athuga hvort þeir 

uppfylltu inntökuskilyrði. Inntökuskilyrði voru þau sömu og hafa áður verið notuð í sambærilegri 

rannsókn (Herrington o.fl., 2007) (Tafla 2). Allir þátttakendur urðu að skrifa undir upplýst samþykki og 

rannsóknin var samþykkt af Vísindasiðanefnd (VSN 11-038) og tilkynnt til Persónuverndar.  

 

Tafla 2. Inntöku-/útilokunar skilyrði fyrir rannsóknina. 

  

  

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

18 ára eða eldri Verkir í festu hásinar/festumein  

Greind/greindur með AT frá lækni Beinbrot sem trufla starf ökklaliðar  

Þreifieymsli á hásin Gigtarsjúkdómar 

Einkenni hafa verið í amk 12 vikur Blóðflæðistruflanir eða sykursýki 

Fyrirferðaraukning á sininni Fyrri áverkar á hásin aðrir en AT 

AT staðfest með ómun  

  AT=achilles tendinopathy=hásinamein 

 

Til að finna hæfilegan fjölda í rannsóknina voru skoðaðar fyrri RCT rannsóknir um hásinamein og 

svo framkvæmdir aflútreikningar (power calculation) með tilliti til VISA-A gilda úr fyrstu VISA-A 

greininni eftir Robinson og félaga (Robinson o.fl., 2001). Þar var niðurstaðan að effect size væri 5,4 og 

að SD væri 6,3 sem þýddi að það þurfti 17 einstaklinga í hvern hóp, miðað við 3 hópa (q1=0,33). 

Reiknað var með að brottfall gæti orðið 10% þannig að miðað var við að ná 20 einstaklingum í hvern 

hóp.  

60 einstaklingar komu í rannsóknina, 30 voru með hásinamein (AT) í annarri hásin en 30 með í 

báðum. Þeim var fyrst raðað í hópa eftir kyni og aldri og svo slembiraðað í meðferðarhópa, sjá mynd 

8, tekin úr (Stefansson o.fl., 2019). Til að slembiraða í meðferðarhópana, þá var fyrsti einstaklingurinn 

sem byrjaði í rannsókninni látinn draga númer (1, 2 eða 3). Viðkomandi fór svo í þann hóp sem hann 

dró. Næsti þátttakandi í rannsókninni fór þá í næsta hóp á eftir og svo koll af kolli. Sem sagt, ef fyrsti 

þátttakandi í rannsókninni dró nr 2, þá fór viðkomandi í hóp 2, næsti þátttakandi fór þá í hóp 3, þriðji 

fór þá í hóp 1, fjórði í hóp 2 o.s.frv. (Mynd 8). 
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Karl      

≤ 45 

(n=17) 

Karl      

> 45 

(n=31)  

Kona   

≤ 45 

(n=4) 

Kona    

> 45 

(n=8) 

Hverjum í þessum fjórum hópum var svo slembiraðað í þessa þrjá 

meðferðarhópa 

Hópur 1 

EE 

(n=19) 

Hópur 2 

PM 

(n=21) 

Hópur 3 

B 

(n=20) 

Vika 0 

 Vika 4 

 Vika 8 

Vika 0 

Vika 4 

Vika 0 

 Vika 4 

Vika 24      

(n=15) 

 Vika 8 

Vika 12 Vika 12 Vika 12 

Vika 8 

Vika 24      

(n=20)  

Vika 24       

(n=18) 

Allir þátttakendur (n=60, 12 kvenkyn og 48 karlkyn) – Hóp 

slembiröðun (Stratified randomization) eftir kyni og aldri í 4 hópa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Flæðirit af rannsóknarsniði.  EE = eccentrískar æfingar, PM = þrýstinudd (pressure massage), B 

= Bæði (eccentrískar æfingar og þrýstinudd). Hver ör = einn þátttakandi hættir í rannsókn. 
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2.2.1 Meðferðir 

2.2.1.1 Hópur 1 

Hópur 1, einstaklingar sem lentu í þessum hópi gerðu eccentrískar æfingar eins og lýst er í grein 

Alfredson (Alfredson o.fl., 1998). Æfingar voru þannig að einstaklingurinn átti að standa í tröppum eða 

á palli og hafa tábergið inni á tröppunni og aftari hluta fótarins út fyrir tröppubrúnina. Svo átti að lyfta 

sér upp á tær eins hátt og viðkomandi gat með góðu móti. Svo lyfti viðkomandi upp þeim fæti sem ekki 

átti að þjálfa og stóð bara á öðrum fætinum, seig svo rólega niður í fulla teygju. Steig þá aftur í báðar 

fæturna og endurtók leikinn. Þetta var gert bæði með beint hné og bogið hné, það vill segja sú 

hreyfing að síga niður í fulla teygju var gerð með beint og bogið hné. Æfingaáætlunina má sjá í töflu 3. 

Þátttakendur í hópi 1 og 3 fengu lýsingu á æfingunum og æfingaáætluninni á blaði og höfðu einnig 

aðgang að myndbandi sem útskýrði æfingarnar, sjá fylgiskjal 3A og 3C. 

 

  . 

Tafla 3. Eccentríska æfingaáætlunin sem hóparnir fylgdu 

  

Dagur Fjöldi endurtekninga 

Dagur 1-2 1 x 10 

Dagur 3-4 2 x 10 

Dagur 5-6 3 x 10 

Dagur 7-14 3 x 15 

Vika 3-12 3 x 15 x 2 á dag 

 

 

 

2.2.1.2 Hópur 2 

Hópur 2, einstaklingar í þessum hópi fengu þrýstinudd hjá sjúkraþjálfara tvisvar í viku (2-3 dagar á milli 

meðferða) í 6 vikur og svo þrýstinudd einu sinni í viku í aðrar 6 vikur. Þrýstinuddsmeðferðin er þróuð af 

höfundi og stuðst við reynslu af því að meðhöndla einstaklinga með AT. Tilviljun ein réð því að þessi 

aðferð varð til. Höfundur komst að því að með því að þrýsta fast á vöðva og bíða í tiltekinn tíma, þá 

eftir smá stund var eins og vöðvinn slakaði á og viðkomandi fann mikinn létti á svæðinu. Þetta hafði 

jákvæð áhrif á viðkomandi og virtist sem að einkenni skánuðu ansi hratt og einstaklingarnir voru mjög 

sáttir við meðferðina. Meðferðin fer þannig fram að sjúkraþjálfarinn þrýstir með hnénu á 3 staði á 

kálfann (bláir krossar á mynd 9) neðan við hnéspótina, fyrir miðjum kálfanum og rétt ofan við hásinina.  

Siðan er leitað að aumum punktum eða stífum strengjum í sama kálfanum á svörtu línunum á mynd 9 

og ýtt á þá með þumlinum. Oft má finna auma punkta á svæðum merktum með svörtu X-i á myndinni. 

Verkjaþol viðkomandi er látið stjórna hversu miklum þrýsting eða þunga er beitt, það er viðkomandi á 

alltaf að geta þolað verkinn. Ef verkurinn verður það mikill að viðkomandi finnist hann þurfa að víkja 

sér undan verknum þá er þrýstingnum létt af og viðkomandi leyft að jafna sig stutta stund og svo er 

þetta endurtekið en með minni þrýstingi.   
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Þar sem ekki var hægt að staðla þrýstinginn sem var beitt á hvern einstakling var reynt að staðla 

útkomuna. Þannig að reynt var að halda þrýstingi eins og verkir viðkomandi leyfðu og haldið þangað til 

að verkurinn fór að minnka en aldrei lengur en í 60 sek í einu. Ef viðkomandi fann ekki létti eða 

verkjaminnkun á hásinasvæðinu þá var meðferðin endurtekin, en aldrei framkvæmd oftar en tvisvar í 

hverjum meðferðartíma. Með því að fá fram verkjaminnkun þá er talið að vöðvinn hafi náð að slaka á 

og að það komi viðgerðarferlinu af stað, þannig að það var notað til að staðla útkomuna í hverjum 

meðferðartíma og talið nauðsynlegt til að árangur náist. Þar sem þetta er ný meðferð þá eru ekki til 

rannsóknir eða gögn til að styðjast við eða vitna í. Þátttakendur fengu blað með upplýsingum um 

meðferðina sem má sjá í fylgiskjali 3B og 3C. 

 

 

Mynd 9. Þrýstinuddpunktar og línur 

Blátt X – Svæði sem þrýst er á með hné sjúkraþjálfara 

Línur – línur til að leita eftir aumum punktum eða svæðum, svart X algengir aumir punktar 

 

2.2.1.3 Hópur 3 

Hópur 3, einstaklingar í þessum hópi gerðu æfingar eins og hópur 1 og fengu líka þrýstinudd eins 

og hópur 2. Þátttakendur fengu blað með upplýsingum um meðferðina sem má sjá í fylgiskjali 3B og 

3C. 

2.2.2 Mælingar 

Einstaklingarnir í rannsókninni voru mældir í upphafi rannsóknar áður en nokkur meðferð hafði farið 

fram, vika 0. Svo voru mælingar eftir 4, 8, 12 og 24 vikur (Mynd 8). Í viku 0 var skráð niður kyn, hæð, 

þyngd, aldur og hversu lengi viðkomandi hafði haft AT einkenni. VISA-A-IS spurningalistinn var lagður 

fyrir, verkir við þreifingu á hásinina voru metnir með algometer (Somedic AB, Hörby, Sweden) (Kinser 

o.fl., 2009), hreyfiferill í ökkaliðnum var mældur til að meta lengd kálfavöðva (Bennell o.fl., 1998), 

ómskoðun var gerð til að mæla þykkt og breidd hásinarinnar auk þess sem æðainnvöxtur var metinn 
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(Khan o.fl., 2003). Hjá þeim einstaklingum sem voru bara með AT öðru megin þá var hin sinin mæld til 

að nota sem viðmið til að athuga hvort hægt að að greina á milli heilbrigðrar sinar og skaddaðrar sinar 

í hreyfiferla- og verkjamælingunni. Hjá þeim sem voru með einkenni frá báðum hásinum þá var verri 

sinin notuð sem viðmið í rannsóknina. 

 

2.2.2.1 VISA-A-IS 

VISA-A spurningalistanum var lýst hér að ofan, en hann metur verki og færni fólks með AT. 

Stigakvarðinn í spurningalistanum er frá 100 niður í 0 þar sem 100 merkir að vera algjörlega 

einkennalaus (Robinson o.fl., 2001). Það er búið að aðlaga VISA-A spurningalistann að mörgum 

málasvæðum og er hann mest notaða mælitækið á AT vandamálum í dag (Iversen o.fl., 2012; 

Palazón-Bru o.fl., 2019).  

 

2.2.2.2 Verkir við þreifingu 

Til að geta metið verki við þreifingu var notast við algometer. Algometer er mælitæki sem er notað til 

að þrýsta utan um hásinina (Mynd 10). Algometerinn er með kringlótta þrýstiplötu sem er um 1 cm í 

þvermál og er þrýst að hásininni á viðkvæmasta staðinn sem fannst við að þreifa á sininni.  

Einstaklingurinn er látinn liggja á grúfu, með fætur út af bekknum í afslappaðri stöðu. Algometernum er 

haldið utan um sinina eins og mynd 10 sýnir.  Einstaklingurinn heldur á handfangi með takka ofan á 

sem er tengdur við algometerinn með snúru. Síðan er þrýst saman hægt og rólega að sininni og 

viðkomandi beðinn um að ýta á takkann þegar viðkomandi finnst að þrýstingurinn frá tækinu breytist 

yfir í sársauka. Þegar ýtt er á takkann festir tækið þrýstingsgildið sem er svo gefið upp í einingunni 

kílopascal (KPa). Algometerinn er þekkt og staðlað mælitæki til að meta verki við þreifingu (Bussin 

o.fl., 2017; Fredberg o.fl., 2004) og hefur áður verið notað í rannsóknum á AT (Bussin o.fl., 2017).  

Gerðar voru þrjár mælingar með 1 mínútu millibili á hverri hásin og reiknað meðaltal sem var notað 

sem niðurstaða í mælingunni. 

 

Mynd 10. Algometer notaður til að meta verk í hásin. 
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2.2.2.3 Hreyfiferill ökkla 

Til að reyna að meta stífleika kálfavöðvans var hreyfiferill ökklans mældur í dorsiflexion. Mælingin er 

gerð standandi, bæði með bogið og beint hné. Þessi mæling hefur reynst áreiðanleg og örugg og 

hefur verið notuð áður í sambærilegum rannsóknum (Bennell o.fl., 1998; Konor o.fl., 2012). Þegar 

mælingin er gerð, með bogið hné, er viðkomandi látinn setja tá 2 og hælinn á línu sem er hornrétt á 

vegg. Viðkomandi er beðinn um að setja hnéð í vegginn og svo renna hælnum aftar eftir línunni. 

Viðkomandi á að færa fótinn eins aftarlega og hann kemst án þess að hællinn lyftist frá gólfinu og 

hnéð þarf að snerta vegginn allan tímann (Mynd 11). Þegar verið er að mæla með beint hné setur 

viðkomandi hendur á vegginn, er með hnéð í fullri réttu og rennir fætinum aftur eftir línunni, með fótinn 

á línunni og hæl á gólfi eins og lýst er hér að ofan (Mynd 12). Settir voru hvítir límmiðar sem merki á 

höfuðið á sperrileggnum (caput fibularis) og á neðsta hluta sperrileggsins (lateral malleolus).  

Viðkomandi varð að halda stöðunni í 5-10 sekúndur á meðan tekið var stutt video myndband með 

stafrænni myndavél (Olympus X-940, Olympus imaging corp., Tokyo, Japan). Myndavélin var sett á 5 

cm háan stall. Linsa myndavélarinnar var í 100 cm fjarlægð frá fætinum og hornrétt á neðsta hluta 

sperrileggsins. Myndbandið var svo sett inn í tölvu og metið í forritinu KINE-VIEW (KINE ehf, 

Hafnafjörður, Ísland), en það er forrit sem metur hreyfiferil með liðmæli þar sem hornið milli 

sperrileggsins og gólfflatarins er mælt. Dorsiflexion var sögð 0° þegar sperrileggurinn var hornréttur á 

gólfflötinn (Mynd 11 og 12). 

 

 

 

 

 

Mynd 12. Hreyfiferill ökkla mældur með beint 

hné 

Mynd 11. Hreyfiferill ökkla mældur með bogið 

hné 
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2.2.2.4 Ómun  

Ómun (real time US) var gerð til að sannreyna greiningu á hásinameini (Khan o.fl., 2003). Ómun var 

gerð í upphafi (vika 0) eftir 12 vikur (í lok meðferðar) og svo eftir 24 vikur.  Allar ómanir voru 

framkvæmdar í Orkuhúsinu (röntgendeildinni) af reynslumiklum röntgenlækni og notast var við linear 

high-frequency 5–12 MHz transducer (Toshiba Xario, Toshiba medical systems, Tochigi, Japan). 

Hásinin var skoðuð í tveimur ásum, langás (longitudinal) og lóðás (transversal) (med/lat og ant/post 

þvermál mælt í mm). Einnig var metinn æðainnvöxtur í hásinina og þá notaður Doppler 

ultrasonography og stuðst við modified Ohberg kvarðann (Sengkerij o.fl., 2009). Einstaklingar lágu á 

grúfu með fætur afslappaðar ofan á pullu og ökklann slakan eins og hefðbundið er við ómanir á 

hásinum. 

 

2.2.3 Tölfræði úrvinnsla  

Öll tölfræðivinnsla var framkvæmd í SAS Enterprice, útgáfu 6.100 (6.100.0.2870) (64-bit). Lýsandi 

tölfræði er birt sem meðaltöl (Mean), staðalfrávik (SD) og 95% öryggismörk (95% Cl). Marktektarmörk 

voru sett við α= 0,05. Kolmogorov-Smirnov próf var notað til að athuga hvort gögnin væru 

normaldreifð. ANOVA var notuð til að meta grunnmælingar á hæð, þyngd, aldri og lengd einkenna við 

upphaf mælinga. Til að meta VISA-A-IS, verki við þreifingu, hreyfiferil og ómunarmælingar var notast 

við ANOVA-mixed-model analysis. Til að meta hvort að hægt væri að greina á milli heilbrigðra sina og 

skaddaðra sina við mælinga á verkjum við þreifingu og hreyfiferils, var notast við two-sample t-test. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Niðurstöður úr VISA-A-IS rannsókn 

Við upphaf rannsóknar var ekki marktækur munur á hópunum (með AT og án einkenna) með tilliti til 

aldurs, hæðar, þyngdar, BMI og kyns (Tafla 4).   

 

Tafla 4. Grunnbreytur birtar sem meðaltöl, staðalfrávik (SD) og 95% Cl fyrir báða T/Rt† hópana. 

 

 AT* hópur (n=15)  Hópur án einkenna (n=15) 

Breyta Meðaltal   SD 95% Cl  Meðaltal   SD 95% Cl 

Aldur (ár)   46,4 10,8 40,4-52,4 
 

  43,1 10,8 37,2-49,1 

Hæð (cm) 175,5   6,3 172,0-179,0  178,7 13,0 171,5-185,9 

Þyngd (kg)   86,2 16,8 76,8-95,5    79,4 21,0 67,8-91,0 

BMI (kg/m2)   28,0   5,8 24,8-31,2    24,4   3,4 22,6-26,3 

Kyn (kk:1, kvk:2)     1,3   0,5 1,1-1,6      1,5   0,5 1,2-1,8 

*AT: Hásinamein (Achilles tendinopathy)  
†T/Rt: Mæling og endurteknar mælingar (Test/retest) 

 

 

3.1.1 Áreiðanleiki við endurteknar mælingar  

VISA-A-IS var tekið þrisvar sinnum yfir tveggja vikna tímabil hjá báðum hópunum. Þegar fylgni 

hvors hóps um sig var borin saman milli mælinganna þriggja kom fram sterk fylgni (Tafla 5). Ekki 

reyndist munur á milli mælinganna á Friedman prófi. Innri áreiðanleiki VISA-A-IS spurningalistans 

reyndist góður þegar fylgnin innan spurningalistans var borin saman (Tafla 5). Fylgni milli svara í T/Rt 

prófinu var skoðuð út frá hverri spurningu fyrir sig í VISA-A-IS spurningalistanum. Fylgnin reyndist 

almennt sterk og ekki var marktækur munur á milli mælinga (Tafla 6).   

 

 

Tafla 5. Áreiðanleikaprófun milli endurtekinna mælinga á VISA-A-IS fyrir einkennalausa og 
einstaklinga með AT, ásamt innri áreiðanleika spurningalistans. 

 

Hópur    Pearsons´s r ICC(3,1) 
Friedmans        
(p-gildi) 

Cronbach´s 
alpha 

Mæling (hópar) 1-2 1-3 2-3    

Einkennalaus (n=15) 0,87 0,85 0,96 0,88 0,1  

AT* (n=15) 0,85 0,96 0,89 0,90 0,32  

AT* - allir (n=60) innri áreiðanleiki       0,81 

*AT: Hásinamein (Achilles tendinopathy)  
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Tafla 6. Fylgni fyrir AT* hóp milli einstakra spurninga í T/Rt† prófi ásamt Friedman (p-gildi). 

 

Spurning (SP)  Pearson´s r  ICC(3,1)  Friedman (p-gildi) 

       T/Rt mæling  1-2 1-3 2-3     

SP1  0,99 0,93 0,93  0,99  0,09 

SP2  0,67 0,83 0,82  0,97  0,07 

SP3  0,74 0,85 0,81  0,98  0,85 

SP4  0,75 0,90 0,76  0,98  0,73 

SP5  0,77 0,81 0,75  0,76  0,36 

SP6  0,48 0,90 0,58  0,66  0,86 

SP7  0,84 0,85 0,86  0,84  0,82 

SP8  0,91 0,78 0,90  0,86  0,44 

*AT: Hásinamein (Achilles tendinopathy)  
†T/Rt: Mæling og endurteknar mælingar (Test/retest) 

 

3.1.2 Réttmætispróf 

Einkennalausir einstaklingar voru með marktækt hærra VISA-A-IS skor heldur en einstaklingar með 

AT í þessari rannsókn (97 á móti 55, p<0,001) (Tafla 7). Þegar niðurstöðurnar úr töflu 7 eru bornar 

saman við niðurstöður úr rannsókn Robinson (2001) var ekki munur á einkennalausum einstaklingum 

(p>0,2). AT-allir hópurinn í þessari rannsókn reyndist með marktækt lægra VISA-A skor en sá hópur 

hjá Robinson (2001) sem ekki fór í aðgerð (55 á móti 64, p≤0,001) en marktækt hærra skor en AT-

aðgerðarhópur Robinson (2001) (55 á móti 44, p≤0,001).   

Þegar niðurstöðurnar úr töflu 7 eru bornar saman við rannsókn Silbernagel (2005) þá var ekki 

munur á VISA-A stigum hjá einkennalausum einstaklingum (p≥0,2). Ekki reyndist heldur munur á milli 

hópanna sem voru í T/Rt prófunum (56 á móti 50, p≥0,05). AT-hópur Silbernagel (2005) (n=51) var 

með marktækt lægra VISA-A skor samanborið við AT-allir í þessari rannsókn (50 á móti 55 p<0,05).   

 

Tafla 7. Meðaltöl, staðalfrávik og 95% Cl fyrir aldur, tímalengd sem einkenni hafa varað og VISA-A-
IS stig fyrir hópana, birt sem meðaltal (M), staðalfrávik (SD) og 95% öryggismörk (95%Cl) 

 

Hópur 
  Aldur  Einkenni varað (mán)  VISA-A-IS stig 

  M SD 95% Cl  M SD 95% Cl  M  SD 95% Cl 

Einkennlaus n=15  43,1 10,8 37,2-49,1  0 0 0  97 3 95-99 

AT*-T/Rt† n=15  46,4 10,8 40,4-52,4  17,1 15,2 8,4-25,8  56 14 48-64 

AT*-Allir n=60  44,9 11,3 42,0-47,8  29,8 38,5 19,8-39,9  55 16 51-59 

*AT: Hásinamein (Achilles tendinopathy)  
†T/Rt: Mæling og endurteknar mælingar (Test/retest) 

 0: Á ekki við 

3.2 Niðurstöður úr þrýstinudds rannsókn 

Það var ekki marktækur munur milli hópanna m.t.t.: aldurs, hæðar, þyngdar, BMI eða lengdar 

einkenna (Tafla 8). Enginn munur var á milli hópa við upphaf mælinga (vika 0) á neinni af 
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mælingunum fjórum. Sjö einstaklingar kláruðu ekki rannsóknina (drop out). Fjórir úr hópi 1, tveir vegna 

þess að þetta ýfði upp þeirra einkenni, og tveir sögðust ekki hafa tíma í þetta. Hinir þrír, einn í hópi 2 

og tveir í hópi 3 gáfu ekki upp ástæðu fyrir því að hætta í rannsókninni. 

 

Tafla 8.   Samantekt mælinga á einstaklingum fyrir alla hópana, birt sem meðaltal (M), 
staðalfrávik (SD) og 95% öryggismörk (Cl) 

 

  Hópur 1   Hópur 2   Hópur 3  

  M SD 95% Cl M SD 95% Cl M SD 95% Cl 

Aldur   46,0 12,9 39,6-52,4   42,3 11,1 37,2-47,3   46,0   9,9 41,4-50,7 

Hæð 177,0   7,7 173,0-181,0 178,0   8,4 174,0-181,0 178,0   6,0 175,0-180,0 

Þyngd   93,1 18,6 83,8,102,4   87,0 14,2 80,5-93,5   87,1 21,7 77,0-97,3 

BMI   29,7    4,8 27,2-32,1   27,4   3,3 25,9-29,0   27,6   7,3 24,1-31,1 

DoS   28,8 39,7 8,4-49,2   22,3 31,4 8,0-36,6   34,1 40,5 15,2-53,1 

DoS=Tímalengd einkenna í mánuðum       
 

3.2.1 VISA-A-IS 

VISA-A-IS gildin breyttust hjá öllum hópum yfir tímabilið (p<0,001) (Mynd 13). Í annarri mælingu (viku 

4) þá var marktækur munur þar sem hópur 2 (þrýstinuddshópur) var með marktækt hærra VISA-A-IS 

gildi en hópur 1 (æfingahópur) p=0,03, en það var eini munurinn á milli hópanna (Mynd 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13. VISA-A-IS gildin hjá hópunum í rannsókninni. Mælistikur eru SEM (standard error of mean) 
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3.2.2  Verkjamæling með algometer 

Hægt var að greina á milli skaddaðrar sinar (hásinameins) og óskaddaðrar (eðlilegrar) sinar hjá 

einstaklingum sem voru bara með hásinamein á öðrum fæti. Verkirnir voru 222,0 kilopasköl (SD 103,1 

og 95% Cl 183,5-260,5) í hásin með hásinamein en 323,0 kilopasköl (SD 158,1 og 95% Cl 264,3-

382,4) í eðlilegri hásin og var marktækur munur á milli þessara mælinga (p<0,001). 

Verkjaþröskuldurinn breyttist ekki hjá hópunum á þessum 24 vikum, hvorki innan hóps né milli hópa 

(Stefansson o.fl., 2019).   

 

3.2.3 Hreyfiferill í ökkla 

Hreyfiferill í ökklanum (ROM) í dorsiflexion, jókst yfir þessar 24 vikur þegar mælt var með bogið hné 

(p=,.006) (n=60), en það gerðist ekki með beint hné (Tafla 9). Enginn munur var á milli hópa. Ekki 

fannst neinn munur á milli heilbrigðra sina og skaddaðra sina, hjá einstaklingum sem voru með 

einkenni bara á öðrum fætinum, hvorki með beint né bogið hné.  
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Tafla 9. Hreyfiferill í ökkla (dorsiflexion) fyrir skaddaðar sinar bæði með bogið og beint hné.  
Breytingar sýndar sem M (meðaltal) SD (staðalfrávik) og 95Cl (95% öryggismörk). P-
gildi eru borin saman við V=0. 

 

  Bogið hné Beint hné 

Hópur V M SD 95% Cl p-gildi M SD 95% Cl P-gildi 

1 0 37,4 6,1 34,4-40,4  34,3 6,2 31,8-37,9   

 4 38,3 5,7 35,5-41,4 n.s. 33,2 5,3 30,4-35,8 n.s. 

 8 38,9 4,5 36,7-41,4 n.s. 35,2 4,6 32,9-37,5 n.s. 

 12 38,8 4,7 36,3-41,2 n.s. 35,6 4,8 33,2-38,1 n.s. 

  24 39,9 5,4 36,7-43,2 0,016 35,0 4,4 32,3-37,7 n.s. 

2 0 38,5 3,4 36,9-40,0   34,9 4,3 32,9-36,8   

 4 39,6 4,0 37,7-41,5 n.s. 35,6 4,4 33,5-37,6 n.s. 

 8 39,6 4,4 38,3-42,7 0,018 35,7 5,2 33,2-38,2 n.s. 

 12 40,5 4,6 38,2-42,7 n.s. 36,1 4,5 33,9-38,3 n.s. 

  24 40,6 4,9 38,3-43,0 n.s. 36,6 5,7 33,8-39,3 n.s. 

3 0 39,0 4,2 37,0-41,0   37,9 4,4 35,8-40,0   

 4 39,4 5,4 36,8-42,0 n.s. 35,4 4,8 33,1-37,6 0,003 

 8 40,7 4,2 36,7-42,7 0,035 36,3 5,3 33,7-38,8 n.s. 

 12 41,0 3,8 39,0-42,8 0,033 35,6 4,3 33,4-37,9 n.s. 

  24 41,1 4,2 38,8-43,4 n.s. 37,7 5,9 34,4-41,0 n.s. 

V = Vika       

n.s.=ekki marktækt 

p≥0,05        

 

 

3.2.4 Ómun 

Ómunargildin breyttust ekkert á þessum 24 vikum. Engar breytingar urðu á þykkt og breidd (med/lat 

og ant/post) mælingum né á æðainnvexti, hvorki innan hóps né á milli hópa (Stefansson o.fl., 2019). 
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4 Umræða 

4.1 VISA-A-IS  

VISA-A spurningalistinn er mest notaði mælikvarðinn á hásinamein í rannsóknum í dag og er mælt 

með honum sem fyrsta vali eða „golden standard“ (Iversen o.fl., 2012; M. Murphy, Rio, o.fl., 2018; 

Palazón-Bru o.fl., 2019). Hann hefur verið þýddur og prófaður fyrir mörg málasvæði (Bahari o.fl., 2020; 

Iversen o.fl., 2015; Kaux o.fl., 2016; Lohrer o.fl., 2009; Silbernagel o.fl., 2005). Þar sem þessi 

spurningalisti er orðinn viðurkenndur mælikvarði þá er æskilegt að hafa hann prófaðan fyrir sem flest 

málasvæði til þess að hægt sé að bera saman rannsóknir með áreiðanlegum hætti. Einnig er þetta 

mikilvægur mælikvarði á einkenni í klínísku starfi og í mati á árangri meðferða enda er mælt með 

honum við það (Martin o.fl., 2018). 

Þessi rannsókn sýnir að VISA-A-IS spurningalistinn er sambærilegur við aðrar þýðingar og prófanir 

sem gerðar hafa verið á VISA-A spurningalistanum (Lohrer o.fl., 2009; Maffulli o.fl., 2008; Silbernagel 

o.fl., 2005). Hann var vandlega þýddur og bakþýddur með svipuðum hætti og í öðrum rannsóknum 

(Silbernagel o.fl., 2005) og þessi rannsókn hefur sýnt fram á góðan áreiðanleika og gott réttmæti 

íslenska listans. 

VISA-A spurningalistinn hefur reynst mjög áreiðanlegt tæki til að meta einkenni og færni fólks með 

hásinamein (Iversen o.fl., 2012). Hversu einfaldur hann er í notkun, auðvelt og fljótlegt að leggja hann 

fyrir hefur aukið á vinsældir hans (Palazón-Bru o.fl., 2019). Iversen og félagar (Iversen o.fl., 2012) 

fundu að einkennalausir einstaklingar fengu að meðaltali 96 stig en einstaklingar með hásinamein 

fengu 24-96 stig. Niðurstöður okkar í þessari rannsókn falla mjög vel að þeirra skilgreiningum. 

Við þessa rannsókn var VISA-A-IS listinn ekki borinn saman við aðra hásinakvarða eins og gert var 

í upprunalegu VISA-A rannsókninni, (Robinson o.fl., 2001), þar sem spurningalistinn var borinn saman 

við þekkt matskerfi eftir Stanich og Curwin (Stanish WD o.fl., 2000). Það kerfi metur verki og virkni 

fólks með hásinavandamál. Ástæðan fyrir þessu er að fylgni VISA-A listans við þetta próf hefur reynst 

mjög góð hjá þeim sem þetta hafa gert (Lohrer o.fl., 2009; Robinson o.fl., 2001; Silbernagel o.fl., 2005) 

og því var talið óþarfi að prófa þetta í þessari rannsókn líka. Aðrar rannsóknir eins og danska útgáfan 

af VISA-A hafa einnig sleppt þessu og gert þetta með sama hætti og gert var hér (Iversen o.fl., 2015). Í 

þeirri rannsókn var gerður aflútreikningur og talið að það þyrfti 70 einstaklinga í hvern hóp. Í þessari 

rannsókn var fjöldinn minni, en fjöldinn er mjög misjafn milli rannsókna, þar sem einstaklingar með 

hásinamein hafa verið frá 15 og upp í yfir 100 og heilbrigðir frá 15 og upp í 90 (Iversen o.fl., 2012). 

 

4.1.1 Mismunandi hópar 

Í þessari rannsókn notuðumst við aðeins við þrjá hópa eins og hjá Silbernagel (Silbernagel o.fl., 2005) 

(einkennalausa og tvo AT-hópa, annan í T/Rt próf (n=15) og svo allan hópinn (n=60)), en ekki fjóra 

hópa eins og hjá Robinson (Robinson o.fl., 2001) (tveir einkennalausir hópar og tveir AT hópar: hópur 

sem átti að fara í aðgerð vegna AT og hópur sem átti að fá meðferð án aðgerðar). Þetta var gert 

vegna þess að það er ekki auðvelt að fá þátttakendur með þessi einkenni í rannsókn í eins fámennu 

þjóðfélagi og Ísland er. Einnig vegna þess að það er ekki raunhæft lengur að finna hóp af fólki með 
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álagseinkenni frá hásinum sem er að fara í aðgerð, þar sem aðgerðir við slíkum álagseinkennum eru 

orðnar fátíðar vegna batnandi árangurs af öðrum meðferðarformum, því var þessum hópi sleppt. Þetta 

gæti skýrt óvenju lágt VISA-A gildi hjá AT-aðgerðarhóp Robinson (2001), en ætla má að þeir 

einstaklingar sem valdir voru til aðgerðar hafi haft verri einkenni en hinir. Af sömu ástæðu gæti þetta 

skýrt hvers vegna AT-allir í þessari rannsókn voru með mun lægra VISA-A gildi en sá hópur sem ekki 

fór í aðgerð hjá Robinson (2001), þar sem einstaklingar með mestu einkennin höfðu farið í 

aðgerðarhóp og voru því ekki í þeim samanburði. Að öðru leyti var ekki mikill munur á milli þessara 

rannsókna. Marktækur munur var á VISA-A skori milli AT-allir í þessari rannsókn og AT-allir hjá 

Silbernagel (2005), en þess ber að geta að einstaklingar með festumein eru innan hópsins hjá 

Silbernagel (2005) en ekki í þessari rannsókn og gæti það skekkt samanburðinn. 

 

4.1.2 Inntöku/útilokunar skilyrði 

Í þessa rannsókn voru aðeins valdir einstaklingar með hásinamein en einstaklingar með festumein 

voru útilokaðir. Þessir einstaklingar voru hins vegar teknir með í rannsókn Robinson (2001) og 

Silbernagel (2005) en voru útilokaðir hjá Lohrer (Lohrer o.fl., 2009) og Maffuli (Maffulli o.fl., 2008). Þar 

sem áreiðanleikaprófun VISA-A-IS var gerð vegna fyrirhugaðrar notkunar listans í rannsókn á 

hásinameini var þessi leið valin. Þetta þýðir að VISA-A-IS er réttmætis- og áreiðanleikaprófaður fyrir 

hásinamein, en ekki sjálfgefið að það sama eigi við um festumein. Þetta þýðir ekki að það megi ekki 

nota VISA-A-IS fyrir þessi vandamál heldur bara að það er ekki sjálfgefið að nota þetta mælitæki í 

rannsóknum á þessum vandamálum án þess að áreiðanleikaprófa það fyrir þau fyrst. 

 

4.1.3 Fylgni 

Ákveðið var að notast við Person´s fylgnistuðla í þessari rannsókn. Það er gert vegna þess að 

Person´s r var notað í rannsókn Robinson (2001) og einnig í rannsókn Silbernagel (2005). Því þótti rétt 

að nota það einnig hér til að samanburður yrði eins nákvæmur og hægt væri. Fylgnin er alveg 

sambærileg í þessum þremur rannsóknum: 0,85-0,96 í þessari rannsókn en 0,88-0,99 hjá Silbernagel 

(2005) og 0,81-0,98 hjá Robinson (2001). ICC er einnig birt til samanburðar við rannsókn Silbernagel 

(2005). 

Þegar fylgnin milli einstakra spurninga er skoðuð kemur í ljós fylgni frá 0,48-0,99. Spurningalistinn 

var lagður fyrir einstaklingana í upphafi og svo við næstu tvær komur til sjúkraþjálfarans. Þetta gat 

tekið frá 7-14 daga en fór aldrei yfir það. Þar sem umtalsverður tími leið á milli þess sem fólk svaraði 

spurningalistanum og einkennin gætu hafa eitthvað breyst á þessum tíma, gæti það hafa haft áhrif á 

niðurstöður í hverju tilfelli fyrir sig. Engin meðferð var samt veitt á þessum tíma en álag á fólk í vinnu 

og frítíma gæti auðveldlega hafa haft einhver áhrif á einkenni fólks. Mesta frávikið er í spurningu 6 

sem snýr að verkjum við að hoppa á öðrum fæti. Það er hugsanlegt að sumir hafi ekki hoppað lengi á 

öðrum fæti og ekki viljað gera það, þar sem það veldur oftast verkjum hjá fólki með AT. Því hafi fólk 

kannski verið óvisst hvernig það ætti að svara þessari spurningu og það gæti útskýrt stærra frávik. 

Athyglisvert er að mesta frávikið er í annað sinn sem VISA-A-IS listanum er svarað en frávikið er mun 
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minni milli mælinga eitt og þrjú, sjá töflu 6. Hvers vegna frávik er í mælingu tvö er óljóst, kannski er um 

lærdómsáhrif að ræða hjá einstaklingunum eða þá að þessir 7-14 dagar sem liðu á milli mælinga hafi 

haft áhrif á svör einstaklinganna eins og rætt var hér að ofan. 

 

4.1.4 Styrkleikar og veikleikar 

Styrkleiki þessarar rannsóknar er vönduð aðferðarfræði og að hún er gerð eins og rannsókn 

Silbernagel (2005) og því samanburðarhæf við aðrar rannsóknir. Aðal munurinn á milli þessarar 

rannsóknar og Silbernagel (2005) er að þar er notast við 22 einstaklinga í AT hópnum sem er í T/Rt 

rannsókninni en hjá okkur eru 15 einstaklingar. Það gæti talist veikleiki. Þar sem við gerðum ekki 

samanburð á VISA-A-IS og einhverju öðru matskerfi, þá mætti gagnrýna það. Einnig gæti verið 

veikleiki að hafa bara verið með 15 á móti 15 í T/Rt rannsókninni þar sem það er smátt úrtak. Á móti 

þá eru 60 manns í heildar AT hópnum sem er ríflegur fjöldi og er styrkleiki. 

 

4.1.5 Samantekt VISA-A-IS 

VISA-A-IS spurningalistinn reyndist bæði áreiðanlegur og réttmætur í þessum prófunum. Hann 

reyndist gefa sambærilegar niðurstöður þegar hann var borinn saman við aðra prófaða VISA-A lista. 

Þetta sýnir að VISA-A-IS er nothæft mælitæki við rannsóknir á AT og því hægt að bera niðurstöður 

rannsókna gerða með honum saman við aðrar rannsóknir sem notast hafa við erlendar útgáfur af 

VISA-A spurningalistanum. 

 

4.2 Þrýstinudd 

Þrýstinudd reyndist vera gagnleg meðferð við hásinameinum og eftir 4 vikur var marktækt betri 

árangur með þrýstinuddi borið saman við eccentrískar æfingar. Þar sem þetta er fyrsta slembiraðaða 

rannsóknin sem skoðar þrýstinudd sem meðferð við hásinameini, þarf fleiri rannsóknir til að staðfesta 

árangurinn en það er að minnsta kosti ástæða til að álykta að það sé alveg raunhæft að nota  

þrýstinudd sem meðferð þegar og ef æfingar skila ekki tilætluðum árangri. Rannsóknin bendir til að 

þrýstinudd virki hraðar en æfingarnar en að lokaárangurinn sé svipaður. Það kom á óvart að ekki 

skyldi nást betri árangur með að blanda meðferðunum saman, en höfundur átti von á því fyrirfram að 

það kæmi best út.  

Styrkur rannsóknarinnar liggur í vandaðri aðferðarfræði. Tryggt var að allir sem valdir voru í 

rannsóknina væru raunverulega með hásinamein, með klíniskri skoðun og ómun síðan notuð til að 

staðfesta það. Slembiraðað var í hópana og rannsóknin var blinduð. Til að tryggja jafna aldurs- og 

kynjadreifingu var einstaklingunum fyrst raðað í hóp eftir aldri og kyni (Mynd 8). Það var gert þar sem 

kyn og aldur hafa verið talið áhrifaþættir í hásinameinum og því var reynt að takamarka þessa 

áhrifaþætti á hópana. Slembiröðunin virðist hafa tekist enda er ekki munur á milli hópanna með tilliti til 

aldur, kyns, hæðar, þyngdar eða hversu lengi einkenni höfðu varað. Það er mjög erfitt að blinda 

klínískar rannsóknir þar sem ekki er hægt að tryggja að einstaklingarnir viti ekki hvaða meðferð aðrir 
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hópar eru að fá. Því voru framkvæmdaraðilar rannsóknarinnar blindaðir, sá sem framkvæmdi 

mælingarnar vissi ekki hvaða meðferð viðkomandi einstaklingur væri að fá og þátttakendum var upp á 

lagt að láta ekki vita hvaða hópi þeir tilheyrðu. Sá sem stýrði rannsókninni og framkvæmdi 

meðferðirnar fékk ekki aðgang að mælingarniðurstöðum fyrr en að öllum mælingum var lokið.   

 

4.2.1 Aflútreikningar 

Rannsóknin uppfyllti okkar aflútreikninga. Það er mjög mismunandi milli rannsókna hvað menn telja 

hæfilegan fjölda, fer eftir hvaða aðferð við aflútreikninga menn kjósa að nota og við hvaða gildi menn 

styðjast. Flestir styðjast við VISA-A gildi og það sem kallast “minimal clinically important difference“ 

(MCID). Þetta má þýða sem lágmarks munur til að hafa klíníska þýðingu. MCID fyrir VISA-A í 

hásinameinum er ekki þekkt en hefur verið áætlað milli 10 og 20 stig (M. Murphy, Rio, o.fl., 2018).  

MCID hefur verið reiknað fyrir hásinafestumein og það var 6,5 stig á VISA-A (J. McCormack o.fl., 

2015). Ein rannsókn notaðist við MCID sem 12 stig og eftir þeirra aflútreikninga vildu þeir meina að 12 

manns væri nægilegur fjöldi og enduðu með 9 í öðrum hópnum en 7 í hinum (J. R. McCormack o.fl., 

2016). Önnur rannsókn notaðist við MCID 10 stig og fékk út að það þurfi 18 í hvern hóp (Beyer o.fl., 

2015) og sú þriðja miðaði einnig við MCID 10 stig og vildu meina að það þyrfti 24 í hvern hóp, en 

leiðrétta það svo og segjast hafa notað of hátt staðalfrávik og vildu þá meina að það þyrfti milli 11 og 

18 í hvern hóp eftir því hversu hátt staðalfrávikið sé (Bell o.fl., 2013). Allar þessar rannsóknir miðuðu 

við 80% afl og alfa 0,05. Það eru þó aðrar rannsóknir sem vilja meina að það þurfi allt að 46 í hvern 

hóp miðað við MCID 10 og staðalfrávik 16,9, þannig aðferðafræði við aflútreikninga er mismunandi 

(Rabusin o.fl., 2019). Þegar allt þetta er skoðað og þar sem þessi rannsókn var próf á hvort að 

þrýstinudd virkaði yfir höfuð sem meðferð, þá er 20 í hóp alveg ásættanlegur fjöldi, sérstaklega þar 

sem svona rannsóknir eru bæði tímafrekar og dýrar í framkvæmd. 

 

4.2.2 Physio-network.com  

Þrýstinuddsrannsóknin var yfirfarin af vefsíðu sem heitir physio-network.com og gagnrýnd þar af 

höfundi sem heitir Tom Goom (Goom, 2019). Þetta er vefsíða sem skoðar áhugaverðar rannsóknir í 

sjúkraþjálfun og metur þær. Þar var bent á að æfingahópurinn (hópur 1) fékk bara eina meðferð með 

sjúkraþjálfara en hinir hóparnir fengu 18 meðferðir með sjúkraþjálfara. Þar var bent á að þetta gæti 

skipt máli þar sem með 18 meðferðum gæti orðið til meiri trú á meðferðina og svo einnig bentu þeir á 

að það vantaði samanburðarhóp sem fengi ekki meðferð þar sem einkenni gætu lagast með tímanum 

af sjálfu sér. Þessari gagnrýni má svara með því að vissulega er umtalsverður munur á að hitta 

sjúkraþjálfara 1 sinni eða 18 sinnum og hugsanlegt að þetta gæti aukið trú einstaklingsins á að 

meðferðin hjálpi, þannig að það verður að skoðast sem takmarkandi þáttur í rannsókninni og er góð 

ábending. Varðandi samanburðarhóp þá eru nú þegar nokkrar rannsóknir sem benda á að „wait and 

see“ eða hópur sem fær enga meðferð virkar ekki (Horstmann o.fl., 2013; Rompe o.fl., 2007; van der 

Vlist o.fl., 2020). Einnig er varla réttlætanlegt að bjóða fólki, sem er að leita sér að meðferð við 

hásinameini, upp á það að lenda í hóp sem fær enga meðferð í 6 mánuði þegar vitað er að það skilar 
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litlum sem engum árangri. Auk þess mætti ætla að stór hluti þess hóps myndi leita annað til að fá 

meðferð. Einnig má benda á að blandaði hópurinn okkar fékk bæði meðferð 18 sinnum með 

þrýstinuddi og gerði æfingar, en það skilaði ekki betri árangri. Síðan vill Tom Goom túlka niðurstöðuna 

þannig að það sé jafn árangursríkt að hitta einstakling einu sinni og gefa honum leiðbeiningar um 

æfingar eins og að meðhöndla hann 18 sinnum með þrýstinuddi, til lengri tíma litið (Goom, 2019). Það 

má alveg túlka þetta þannig en það verður samt að taka með í myndina að það voru 4 sem kláruðu 

ekki í æfingahópnum en 3 samanlagt í hvorum hinna, þannig að hitta fólk bara einu sinni gæti alveg 

verið þáttur í því. Það má einnig benda á að rannsóknir hafa sýnt fram á að eccentrískar æfingar virka 

betur þegar þær eru gerðar í skipulagðri meðferð heldur en þegar þær eru gerðar heima við (Ram o.fl., 

2013). Annað sem gæti skýrt meira brottfall í hópi eitt er að allir með hásinamein voru gjaldgengir í 

okkar rannsókn en oft hefur verið einblínt á mjög virka einstaklinga eða íþróttafólk í rannsóknum á 

hásinameinum (K. G. Silbernagel, P. Malliaras, A. Brorson, o.fl., 2014). Íþróttafólk er sennilega líklegra 

til að klára sínar æfingar heldur en einstaklingur sem er ekki vanur æfingum og það gæti verið þáttur í 

brottfallinu. 

4.2.3 Eccentrískar æfingar  

Valið var að notast við eccentrísku æfingar Alfredsson þar sem það var mest notað þegar rannsóknin 

var framkvæmd (Andres o.fl., 2008; Silbernagel o.fl., 2011). Við völdum að hafa enga takmörkun á 

virkni eða íþróttaiðkun þátttakenda í þessari rannsókn til að fá sem flesta með hásinamein til að taka 

þátt. Það var gert bæði til að flýta fyrir að ná upp í tilskilinn fjölda þátttakenda en einnig til að 

endurspegla allan hópinn sem fær hásinamein, ekki bara íþróttafólk. Samt var ákveðið að útiloka 

sjúkdóma eins og gigtarsjúkdóma og blóðflæðisvandamál eins og hefur verið gert í öðrum 

sambærilegum rannsóknum (Rompe o.fl., 2009). Í okkar rannsókn hækkaði VISA-A-IS gildi 

æfingarhópsins mun minna en þrýstinuddshópsins (Stefansson o.fl., 2019).  VISA-A-IS gildin okkar hjá 

æfingahópnum (hópi 1) voru 54,6 í upphafi, 61,1 eftir 4 vikur og 70,3 eftir 8 vikur en 

þrýstinuddhópurinn (hópur 2) var með 56,6 í upphafi, 72,6 eftir 4 vikur og 76,8 eftir 8 vikur. Þess vegna 

var skoðað hver gæti verið skýringin á lægra VISA-A-IS gildi æfingarhópsins og hvort það væri 

eitthvað óeðlilega lágt miðað við rannsóknir annarra. Hugsanleg skýring á lægra VISA-A-IS gildi, eftir 4 

vikur, gæti verið að byrjað var rólega að gera æfingarnar en ekki farið beint í 3 x 15 endurtekningar, 

tvisvar á dag. Þessi skýring hefur samt verið skoðuð og það kemur á sama stað niður hvort sem byrjað 

er rólega eða farið beint á fulla ferð (Stevens o.fl., 2014). Þegar skoðuð eru VISA-A gildi hjá hópum 

sem gera eccentrískar æfingar í 2-6 vikur í öðrum rannsóknum kemur eftirfarandi í ljós.  Stevens og 

Tan (Stevens o.fl., 2014) skoðuðu tvo hópa sem gerðu eccentrískar æfingar og mældu VISA-A  eftir 3 

og 6 vikur. Hópurinn sem gerði eccentrískar æfingar eins og Alfredsson (3 X 15, tvisvar á dag) mældist 

með 46,9 í upphafi, 41,0 eftir 3 vikur en 58,7 eftir 6 vikur. Hinn hópurinn gerði sömu æfingar en bara 

þann fjölda sem viðkomandi þoldi vel, þá mældist VISA-A gildið 47,1 við upphaf, 56,2 eftir 3 vikur og 

62,5 eftir 6 vikur, þetta eru lakari gildi en í okkar rannsókn. McCormack og samstarfsmenn voru með 

VISA-A mælingu eftir 4 vikur og þar var æfingahópur sem gerði nákvæmlega eins æfingar og hjá 

okkur, nema hann fór ekki hægt af stað heldur strax í 3 x 15 endurtekningar, tvisvar sinnum á dag (J. 

R. McCormack o.fl., 2016). Þar var upphafsgildið 40,2 en eftir 4 vikur var það 42,7 og eftir 8 vikur 53.  

McCormack var líka með hóp sem gerði sömu æfingar en fékk einnig ASTYM mjúkvefjameðferð, þar 
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voru VISA-A gildin 36 við upphaf rannsóknar, 62,6 eftir 4 vikur og 75,3 eftir 8 vikur (J. R. McCormack 

o.fl., 2016). Hér eru VISA-A gildi æfingahópsins einnig lakari en í okkar rannsókn. Í rannsókn á 

áhrifum að hækka undir hæl var einnig eccentrískur hópur og VISA-A mælikvarði (Rabusin o.fl., 2020). 

Þar voru VISA-A gildin hjá eccentriska æfingahópnum 53,3 við upphaf mælinga, 58,9 eftir 2 vikur og 

64,2 eftir 6 vikur. Ef þessar niðurstöður eru bornar saman við niðurstöðurnar úr okkar rannsókn 

(Stefansson o.fl., 2019) þá eru gildin mjög sambærileg. Miðað við þetta er ekki er hægt að skýra 

muninn á milli þrýstinuddshópsins og æfingahópsins með því að það hafi verið óeðlilega lág gildi eftir 

4 vikur hjá æfingahópnum. VISA-A gildi hjá æfingahópum hafa batnað um 21 stig að meðaltali eftir 12 

vikna æfingar samkvæmt stórri samantektarrannsókn (M. Murphy, Travers, o.fl., 2018). Hjá okkar 

hópum voru breytingarnar um og yfir 30 stig á VISA-A-IS yfir 12 vikna tímabilið þannig að það er vel 

yfir meðaltalinu sem er gefið upp. Þannig að ekki er hægt að segja að okkar niðurstöður fyrir 

æfingahópinn séu neitt óeðlilegar miðað við aðrar rannsóknir. 

 

4.2.4 Þrýstinudd 

Þrýstinudd er ný meðferð sem hefur ekki verið skoðuð áður í slembiröðuðum rannsóknum. Farið var út 

í að leita að annarri meðferð við hásinameinum þar sem höfundur hafði þá reynslu að of mörgum 

einstaklingum batnaði ekki við hefðbundna æfingameðferð. Reynsla höfundar var að flestir væru stífir 

og aumir í kálfum og að það létti á einkennum við að fá slökun í kálfavöðvann með þrýstinuddi.  

Höfundur hafði góða reynslu af þessari tegund af nuddi eftir margra ára vinnu með 

afreksíþróttamönnum í knattspyrnu. Það er margt sem bendir til að það sé rökrétt að meðhöndla 

kálfavöðvana sem toga í sinina til að létta á álaginu á sinina sjálfa og þannig gefa sininni færi á að 

jafna sig. Howell og félagar sýndu fram á að ákveðinn reflex (stretch reflex í Soleus) sé ofvirkur í 

kálfavöðvum hjá einstaklingum með hásinamein og að það slakni á honum með ákveðinni 

mjúkvefjameðferð sem fólst í að ýta á auma punkta í kálfavöðvum með fingri og hreyfa ökklaliðinn á 

meðan (Howell o.fl., 2006). Einnig hefur stífleiki í gastrocnemius vöðvanum í kálfanum verið tengdur 

við aukna hættu á að fá hásinamein (Kaufman o.fl., 1999) og eitt meðferðarform við hásinameinum er 

að gera aðgerð sem lengir gastrocnemius vöðvann og dregur þannig úr toginu á sinina, sem gaf góða 

raun í rannsókn Duthon og félaga (Duthon o.fl., 2011). Allt þetta styður það að slaka á kálfavöðvunum 

sé skynsamleg ráðstöfun. Einnig eru til rannsóknir sem sýna að verkir á hásinasvæði geta komið frá 

hvellpunktum (trigger punktum) í Soleus vöðvanum og verkirnir koma fram á hásinasvæðinu (Grieve 

o.fl., 2011). Hvellpunktar eru skilgreindir sem aumir punktar, oft hnútar eða strengir, í vöðvum sem 

gefa einkenni/verki án skýringar eða við þrýsting (Shah o.fl., 2015). Einnig hefur verið sýnt fram á að 

þrýstingur frá nuddrúllu (við að sitja með þunga fótleggsins á nuddrúllunni) dregur úr virkni þessara 

hvellpunkta í gastrocnemius vöðvanum (Wilke o.fl., 2018). Önnur hugsanleg skýring á virkni 

þrýstinuddsins er hvernig vöðvarnir miðla kraftinum niður í sinina. Ef það er rétt, eins og Purslow 

heldur fram, að sumir vöðvaþræðir eru stuttir og teygja sig ekki niður í vöðva/sina mótin heldur festast 

beint í vöðvaþráðahuluna (endomysium) (Purslow, 2020), þá er rökrétt að stífleiki í hluta vöðva eða 

streng í vöðva hafi áhrif niður í hluta af sininni. Ef að hluti af vöðva er stífur og ekki annar hluti, þá 

mundi það væntalega jafna kraftana að slaka á stífa hlutanum í vöðvanum með þrýstinuddi og það 
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gæti þá minkað togið niður eftir vöðvaþráðahulunni og þar af leiðandi niður í sinina. Allt þetta styður þá 

hugmyndafræði að meðhöndla kálfavöðvana hjá einstaklingum með hásinamein. Samt er ennþá talið 

að mjúkvefjameðferðir hafi lítinn tilgang í meðhöndlun hásinavandamála samkvæmt nýlegri grein 

(Cardoso o.fl., 2019). 

 

4.2.5 Verkir 

Verkir við verkjamælinguna (þrýstingur með algometer) breyttust ekkert yfir þessa 6 mánuði hjá 

hópunum þremur (Stefansson o.fl., 2019). Verkir við þreifingu eru eitt aðal einkennið í hásinameinum 

og verkirnir hafa fylgni við breytingar á hásinum í ómun (de Jonge o.fl., 2011). Það að VISA-A-IS 

breytist verulega á þessum 6 mánuðum í rannsókninni en verkir við þreifingu ekki, vekur upp 

spurningar um hvaðan verkirnir koma. Ein möguleg skýring gæti verið hvellpunktarnir sem fjallað var 

um hér að ofan og að verkirnir sem fólk er að meta með VISA-A spurningalistanum séu alls ekki 

verkirnir sem fólk upplifir við verkjamælinguna með algometernum. Önnur möguleg skýring gæti verið 

að togið frá vöðvanum sé minna eða jafnara og það valdi því ekki eins mikilli ertingu á auma svæðið 

sem er ýtt á í verkjamælingunni. Þetta eru allt kenningar sem þarf að skoða frekar en mjög lítið er til af 

rannsóknum um þetta efni. 

 

4.2.6 Hreyfiferill í ökkla 

Marktækur munur varð á hreyfiferli í ökkla með bogið hné í okkar mælingum (Stefansson o.fl., 2019).  

Þetta gæti verið merki um minni stífleika í kálfavöðvunum og þá aðallega Soleus þar sem þetta var 

með bogið hné. Eins og kom fram í fræðilega kafla ritgerðarinnar þá benda rannsóknir til að 

eccentrísku æfingarnar geti haft áhrif á lengd vöðva (Allison o.fl., 2009). Einnig hefur komið í ljós í 

rannsókn sem ber saman eccentrískar æfingar og teygjur að sambærileg aukning varð á hreyfanleika 

við þessar tvær aðferðir (Norregaard o.fl., 2007). Þar sem munurinn er mjög lítill eða um 2° þá er 

veruleg spurning hvaða þýðingu þessi munur hefur. Klínískt að mæla mun upp á 2° í hreyfiferli í ökkla 

segir sjúkraþjálfara sennilega mjög lítið. Þannig það ber að fara mjög varlega í að túlka þennan mun 

að mati höfundar. En ef æfingar, teygjur og þrýstinudd hafa öll svipuð meðferðaráhrif þá gæti skýringin 

hugsanlega verið minni stífleiki í kálfavöðvunum. 

 

4.2.7 Ómun 

Engar breytingar urðu á ómunarmælingum á þessu 6 mánaða tímabili (Stefansson o.fl., 2019). Þetta 

er í fullu samræmi við aðrar rannsóknir sem einnig hafa sýnt að litlar breytingar verða á ómun á svona 

skömmum tíma (McAuliffe o.fl., 2016; Rompe o.fl., 2007; van Snellenberg o.fl., 2007). Þetta passar við 

það sem kom fram ofar í þessari ritgerð að ef kollagenþráður skemmist þá sé ólíklegt að hægt sé að 

endurnýja hann og það ætti að þýða að svona skemmdir gróa hægt og takmarkað ef þær þá lagast 

yfirleitt sem bendir til langvarandi breytinga á sininni. Þetta má líka lesa út úr kenningunni um samfellt 

líkan sinameina þar sem ekki er hægt að fara til baka úr niðurnýttu sinameini (Cook o.fl., 2016). Enda 
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hefur verið sýnt fram á að einkennalaus einstaklingur með breytingar á ómun er í a.m.k. fjórum sinnum 

meiri hættu á að fá sinamein heldur en ef hann væri ekki með breytingar (McAuliffe o.fl., 2016). 

 

4.2.8 Samantekt þrýstinudd 

Hér hefur verið sýnt að þrýstinudd sé gagnleg meðferð við hásinameini og að þessi meðferð gefur 

sambærilegar niðurstöður og eccentrískar æfingar yfir 6 mánaða tímabil. Eftir 4 vikna meðferð var 

árangurinn betri með þrýstinuddi borið saman við eccentrískar æfingar sem gæti bent til hraðari bata 

þegar þrýstinuddi er beitt. Það skilaði ekki betri árangri að blanda þrýstinuddi og eccentrískum 

æfingum saman sem kom höfundi á óvart. Yfir 6 mánaða tímabilið jókst hreyfiferill í ökkla mældur með 

bogið hné sem gæti bent til að stífleiki í kálfavöðvum gæti verið þáttur í orsökum hásinameins, en 

breytingin var einungis 2° þannig að óljóst er hversu miklar ályktanir er hægt að draga af þessu.  

Verkir mældir með algometer og ómunarmælingar breyttust ekkert yfir 6 mánaða tímabilið. 
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5 Ályktanir 

Þetta verkefni hefur sýnt fram á gagnsemi VISA-A-IS spurningarlistans og getu hans til að meta 

hásinamein. Hann má nota bæði við greiningu og til að meta framþróun einstaklinga, hvernig þeim 

farnast í meðferð. Vonandi verður hann notaður bæði í klínískri vinnu sjúkraþjálfara og til frekari 

rannsókna á hásinameinum. Það sem þetta er fyrsta slembiraðaða rannsóknin á þrýstinuddi, svo vitað 

sé, þá þarf að gera fleiri rannsóknir á þrýstinuddi til að staðfesta virkni og árangur meðferðarinnar. 

Þrýstinuddsrannsóknin hefur þó sýnt að hægt sé að meðhöndla hásinamein með góðum árangri með 

því að meðhöndla kálfavöðvana. Vissulega var það gangrýnt að það náðist sami árangur með 18 

meðferðum í þrýstinuddi eins og við eina meðferð þar sem eccentrískar æfingar voru kenndar, en þá 

er spurning hvort hægt sé að þróa sjálfsmeðferð með þrýstinuddi sem einstaklingar geta gert heima, 

það er verðugt framtíðarverkefni. Einnig vekur þetta spurningar um hvort það séu til aðrar eða betri 

aðferðir til að fá slökun í kálfavöðvana sem gæti skilað svipuðum eða betri árangri en þrýstinuddið. 

Það þarf líka að reyna að skilja hvað það er sem þrýstinuddið gerir í vöðvunum, hverju er þetta að 

breyta í lífeðlisfræðinni og lífaflfræðinni. Þannig að þrátt fyrir áhugaverðan árangur í þessu 

skemmtilega verkefni þá eru margfalt fleiri spurningar sem hafa vaknað en náðst hefur að svara, enda 

er það tilgangur rannsókna, er það ekki? 
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Fylgiskjöl / birtar greinar 

 

 

Fylgiskjal nr. 1: VISA-A-IS spurningalistinn 

VISA-A-IS spurningalistinn 

Númer þátttakanda: ____________ 

ÞEGAR TALAÐ ER UM SÁRSAUKA Í ÞESSUM SPURNINGARLISTA ER EINGÖNGU ÁTT VIÐ 

SÁRSAUKA Á HÁSINASVÆÐINU.  

Vinsamlegast setjið x í viðeigandi kassa. 

1. Þegar þú ferð á fætur á morgnana, í hversu margar mínútur finnur þú þá fyrir 

stífleika/stirðleika á hásinasvæðinu?   

 100   0    

 mín 90 80 70 60 50 40 30 20 10 mín Stig 

           

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

2. Þegar þú ert komin/n á ról á morgnana og búinn að koma þér í gang, finnur þú fyrir 

sársauka við það að teygja á hásininni, t.d. með hælin fram af tröppubrún? (með hnéð 

beint) 

Mjög miklum verk Engum verk Stig 

           

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

3. Eftir að hafa gengið á jafnsléttu í 30 min finnur þú þá fyrir sársauka í hásininni innan 

tveggja klst. frá göngunni? (Ef þú getur ekki gengið á jafnsléttu í 30 mínútur vegna verkja, 

merktu þá við 0). 

Mjög miklum verk Engum verk Stig 

           

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

4. Finnur þú fyrir sársauka við að ganga eðlilega/venjulega niður tröppur? 

Mjög miklum verk Engum verk stig 
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

5. Finnur þú fyrir sársauka á meðan/strax á eftir að þú hefur lyft þér 10 sinnum upp á tær frá 

jafnsléttu? 

Mjög miklum verk Engum verk Stig 

           

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

6. Finnur þú fyrir sársauka á meðan eða strax á eftir að þú hoppar 10 sinnum á öðrum fæti? 

Mjög miklum verk/ Engum verk 

get ekki hoppað Stig 

           

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

7. Stundar þú íþróttir eða aðra líkamsrækt/hreyfingu þessa dagana? 

0Alls enga  

4Minni/takmarkaðri hreyfingu/keppni  

 7Æfi og/eða keppni en ekki á sama álagi og áður en einkennin komu fram Stig 

10Keppi/æfi á sama eða meiri álagi og áður en einkennin komu fram 

8. Vinsamlegast svarið einungis lið A, B eða C í þessari spurningu.  

Vinsamlegast svaraðu aðeins spurningu 8A ef þú finnur ekki fyrir neinum sársauka á 

meðan þú stundar íþróttir/líkamsrækt sem reyna á hásinina. 

Vinsamlegast svaraðu aðeins spurningu 8B ef þú finnur fyrir sársauka á meðan þú stundar 

íþróttir/líkamsrækt sem reyna á hásin, en það kemur ekki í veg fyrir að þú klárir athöfnina/æfinguna. 

Vinsamlegast svaraðu aðeins spurningu 8C ef þú finnur fyrir sársauka á meðan þú stundar 

íþróttir/líkamsrækt sem reyna á hásinina og það kemur í veg fyrir að þú klárir athöfnina/æfinguna.  

8A. Ef þú finnur ekki fyrir neinum sársauka á meðan þú stundar íþróttir/líkamsrækt sem reyna á 

hásinina, hversu lengi getur þú æft? 

Ekkert 1-10 min 11-20 min 21-30 min >30 min 
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     Stig 

 0 7 14 21 30  

EÐA 

8B. Ef þú finnur fyrir sársauka á meðan þú stundar íþróttir/líkamsrækt sem reyna á 

hásin, en það kemur ekki í veg fyrir að þú klárir æfinguna/athöfnina, hversu lengi getur 

þú æft? 

Ekkert 1-10 min 11-20 min 21-30 min >30 min 

     Stig 

 0 4 10 14 20  

EÐA 

8C. Ef þú finnur fyrir sárauka þegar þú stundar íþróttir/líkamsrækt sem reyna á 

hásinina og það kemur í veg fyrir að þú klárir æfinguna/athöfnina, hversu lengir getur 

þú æft? 

Ekkert 1-10 min 11-20 min 21-30 min >30 min 

     Stig 

 0 2 5 7 10  

HEILDARFJÖLDI STIGA (       /100)  
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Fylgiskjal nr. 2: CONSORT 2010 listinn. 

Section/Topic 
Item 
No Checklist item 

Reported 
on page No 

Title and abstract 

 1a Identification as a randomised trial in the title  

1b Structured summary of trial design, methods, results, and conclusions (for specific guidance see CONSORT for abstracts)  

Introduction 

Background and 

objectives 

2a Scientific background and explanation of rationale  

2b Specific objectives or hypotheses  

Methods 

Trial design 3a Description of trial design (such as parallel, factorial) including allocation ratio  

3b Important changes to methods after trial commencement (such as eligibility criteria), with reasons  

Participants 4a Eligibility criteria for participants  

4b Settings and locations where the data were collected  

Interventions 5 The interventions for each group with sufficient details to allow replication, including how and when they were 

actually administered 

 

Outcomes 6a Completely defined pre-specified primary and secondary outcome measures, including how and when they 

were assessed 

 

6b Any changes to trial outcomes after the trial commenced, with reasons  

Sample size 7a How sample size was determined  

7b When applicable, explanation of any interim analyses and stopping guidelines  

Randomisation:    

 Sequence 

generation 

8a Method used to generate the random allocation sequence  

8b Type of randomisation; details of any restriction (such as blocking and block size)  

 Allocation 

concealment 

mechanism 

9 Mechanism used to implement the random allocation sequence (such as sequentially numbered containers), 

describing any steps taken to conceal the sequence until interventions were assigned 

 

 Implementation 10 Who generated the random allocation sequence, who enrolled participants, and who assigned participants to 

interventions 

 

Blinding 11a If done, who was blinded after assignment to interventions (for example, participants, care providers, those 

assessing outcomes) and how 

 

11b If relevant, description of the similarity of interventions  

Statistical methods 12a Statistical methods used to compare groups for primary and secondary outcomes   

 12b Methods for additional analyses, such as subgroup analyses and adjusted analyses  

Results 

Participant flow (a 

diagram is strongly 

recommended) 

13a For each group, the numbers of participants who were randomly assigned, received intended treatment, and 

were analysed for the primary outcome 

 

13b For each group, losses and exclusions after randomisation, together with reasons  

Recruitment 14a Dates defining the periods of recruitment and follow-up  

14b Why the trial ended or was stopped  

Baseline data 15 A table showing baseline demographic and clinical characteristics for each group  

Numbers analysed 16 For each group, number of participants (denominator) included in each analysis and whether the analysis was 

by original assigned groups 

 

Outcomes and 

estimation 

17a For each primary and secondary outcome, results for each group, and the estimated effect size and its 

precision (such as 95% confidence interval) 

 

17b For binary outcomes, presentation of both absolute and relative effect sizes is recommended  

Ancillary analyses 18 Results of any other analyses performed, including subgroup analyses and adjusted analyses, distinguishing 

pre-specified from exploratory 

 

Harms 19 All important harms or unintended effects in each group (for specific guidance see CONSORT for harms)  

Discussion 

Limitations 20 Trial limitations, addressing sources of potential bias, imprecision, and, if relevant, multiplicity of analyses  

Generalisability 21 Generalisability (external validity, applicability) of the trial findings  

Interpretation 22 Interpretation consistent with results, balancing benefits and harms, and considering other relevant evidence  

Other information  

Registration 23 Registration number and name of trial registry  

Protocol 24 Where the full trial protocol can be accessed, if available  

Funding 25 Sources of funding and other support (such as supply of drugs), role of funders  

 

*We strongly recommend reading this statement in conjunction with the CONSORT 2010 Explanation and Elaboration for important clarifications on all the items. If relevant, we also 

recommend reading CONSORT extensions for cluster randomised trials, non-inferiority and equivalence trials, non-pharmacological treatments, herbal interventions, and pragmatic trials. 

Additional extensions are forthcoming: for those and for up to date references relevant to this checklist, see www.consort-statement.org.  
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Fylgiskjal nr. 3A: Kynningarbréf fyrir þátttakendur í hópi 1 

 

 

Þú hefur valist í hóp 1. 

Hópur 1 fær æfingameðferð.  Þetta eru svokallaðar eksentrískar æfingar fyrir hásinar.  

Óskað er eftir að þú mætir í sjúkraþjálfun til Stefáns H. Stefánssonar 1 x í viku í 12 vikur og í 

mælingar til Friðriks E. Jónssonar í upphafi og svo eftir 4, 8, 12 og 24 vikur.  Óskað er eftir að þú 

farir í ómskoðun við upphaf rannsóknar, í lok æfingameðferðar (eftir 12 vikur) og svo eftir 24 

vikur. 

Sem þátttakandi í rannsókninni færð þú 50% afslátt af gjaldi fyrir þá sjúkraþjálfunarmeðferð sem 

í boði er fyrir þinn rannsóknarhóp. Þetta gildir aðeins um þá meðhöndlun sem í boði er fyrir þann 

rannsóknarhóp sem þú ert þátttakandi í og aðeins á meðan þú ert þátttakandi í rannsókninni. 

Afslátturinn gildir ekki um aðra meðferð og fellur úr gildi hættir þú í rannsókninni. 

Ómskoðun tengd rannsókninni eru þátttakendum að kostnaðarlausu. 

Æfingarnar eru gerðar eins og lýst er hér að neðan.  Það er mjög mikilvægt að þú verðir eins 

samviskusöm/samviskusamur og þú getur í æfingunum, því árangur meðferðarinnar ræðst af því 

hvað þú ert dugleg/ur að gera æfingarnar.  Óskað er eftir að þú fyllir út æfingadagbók sem þú 

færð afhenta þar sem þú skráir á fljótelgan og einfaldan hátt þátttöku í æfingum. Einnig er óskað 

eftir að þú mætir 1 x í viku til Stefáns til eftirfylgni og ef þú hefur einhverjar spurningar ekki hika 

við að hafa samband í sima 5 200 120 eða með tölvupósti stefan@sjukratjalfun.is  
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 Æfingaáætlun vegna hásinaverkja 

 

 Mjög mikilvægt er að fylgja áætluninni nákvæmlega þar sem árangur meðferðarinnar 

verður minni ef vikið er frá áætluninni. Þessar æfingar hafa reynst mjög vel í rannsóknum og sýnt 

góðan árangur. 

 

 Æfingaáætlunin varir í 12 vikur. Æfingarnar eru gerðar í stiga eða á palli. Þær eru í fyrstu 

gerðar einu sinni á dag í 2 vikur, en eftir það eru þær gerðar að morgni og að kvöldi alla daga 

vikunnar. Æfingaáætlunin er stig vaxandi og þegar fullu prógrammi er náð eru gerðar þrisvar x 

15 æfingar með hnéð beint og aðrar 3 x 15 æfingar með hnéð aðeins bogið eins og mynd 2 og 

mynd 3 sýna.  Þetta er gert þar sem að verið er að ná til sitt hvors vöðvans sem báðir tengjast 

hásininni. 

Þú byrjar á því að lyfta þér upp á þeim fæti sem þú ert ekki með verk í eða þá á báðum 

fótum eins og mynd 1 sýnir. Ef þú getur notað hendurnar til að létta enn frekar undir með þér þá 

endilega gerðu það. Síðan ferð þú yfir á tærnar á fætinum sem þú ert með verkinn í og lætur þig 

síga rólega niður þangað til þú nærð fullri teygju eins og myndir 2 og 3 sýna. Svo lyftir þú þér 

aftur upp eins og lýst er hér að ofan og svo koll af kolli. 

 

                         

 
Mynd 1     Mynd 2      Mynd 3 
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Þú byrjar rólega og vinnur þig svo upp í 3 x 15 æfingar, eins og taflan hér að neðan sýnir: 

 
(Tafla 1) Æfingaáætlun vegna hásinaverkja 
Tími Æfingar 

Dagur 1-2 1 x 10, hver æfing 

Dagur 3-4 2 x 10, hver æfing 

Dagur 5-6 3 x 10, hver æfing 

Dagur 7-14 3 x 15, hver æfing 

Vika 3-12 3 x 15  hver æfing, 2 sinnum á dag 

  
  

  

 Fyrstu 14 dagana gerir þú æfingarnar aðeins 1 x á dag, til 

að setja ekki of mikið álag á sinina fyrst um sinn. Það er alveg 

viðbúið að þú finnir fyrir verk/óþægindum þegar þú byrjar að gera 

æfingarnar, það er eðlilegt. Verkurinn verður samt að vera 

þolanlegur, en ef hann er það ekki þá stoppar þú og léttir frekar 

undir með hinum fætinum til að minnka verkina. Þegar fram í 

sækir má búast við að verkirnir minnki og hverfi síðan alveg. Þá 

þarf að bæta við þyngd. Það gerir þú með því að setja t.d. bækur 

eða plastflöskur með vatni í bakpoka eða hliðartösku (sem höfð er 

á baki) eins og mynd 4 sýnir.  

 Mælt er með að setja á 5 kg í bakpokann/hliðartöskuna 

fyrst um sinn, ef þú getur gert æfinguna verkjalaust áfram þá bætir 

þú við öðrum 5 kg og svo koll af kolli. Þú ættir alltaf að finna 

aðeins fyrir verknum/óþægindum, sérstaklega til að byrja með en 

svo ætti hann að hverfa alveg. Síðan gerir þú æfingarnar áfram eins 

og lýst er hér að ofan. 

 

Þú getur séð myndbandsupptöku af því hvernig æfingarnar eru 

gerðar með því að fara inná þessa vefslóð 

http://www.sjukratjalfun.is/aefingar og smella þar á tengilin    Mynd 4 

hásinaæfingar.               
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Fylgiskjal nr. 3B: Kynningarbréf fyrir þátttakendur í hópi 2 

 

Áhrif mismunandi meðferðarforma á einkenni og færni fólks með hásinavandamál 

  

Þú hefur valist í hóp 2. 

Óskað er eftir að þú mætir í sjúkraþjálfun til Stefáns H. Stefánssonar 2 x í viku fyrstu 

6 vikurnar og svo 1 x í viku næstu 6 vikurnar, alls 18 meðferðir.  Einnig er óskað eftir að þú 

mætir í mælingar til Friðriks E. Jónssonar í upphafi og svo eftir 4, 8, 12 og 24 vikur.  Óskað er 

eftir að þú farir í ómskoðum við upphaf rannsóknar, í lok meðferðar (eftir 12 vikur) og svo 

eftir 24 vikur. 

Sem þátttakandi í rannsókninni færð þú 50% afslátt af gjaldi fyrir þá 

sjúkraþjálfunarmeðferð sem í boði er fyrir þinn rannsóknarhóp. Þetta gildir aðeins um þá 

meðhöndlun sem í boði er fyrir þann rannsóknarhóp sem þú ert þátttakandi í og aðeins á 

meðan þú ert þátttakandi í rannsókninni.  Afslátturinn gildir ekki um aðra meðferð og fellur úr 

gildi hættir þú í rannsókninni.  

Ómskoðun tengd rannsókninni eru þátttakendum að kostnaðarlausu. 

Ef þú hefur einhverjar spurningar ekki hika við að hafa samband í síma 5 200 120 eða með 

tölvupósti stefan@sjukratjalfun.is     

 

Þinn hópur fær þrýstinuddsmeðferð.  Þetta er ný meðferð sem verið er að prófa.  

Tilgangurinn er að fá slökun í kálfavöðvann.  Þar sem hásinin er tenging kálfavöðvans við 

hælbeinið þá er hugmyndafræðin sú að við það að slaki komi í kálfann, þá fái hásinin hvíld og 

líkaminn fær tækifæri til að gera við skemmdina í sininni.  Þetta er svona svipað og að leysa 

hnút á bandi, það þarf fyrst að fá slaka á bandið til að hægt sé að leysa hnútinn. 

 Þrýstinuddið sjálft er talsvert óþægilegt á meðan á því stendur.  Meðferðin gengur út á 

það að sjúkraþjálfari þrýstir með hné sínu í kálfann á 3 staði, rétt neðan við hnéspótina, fyrir 

miðjum kálfanum og svo rétt ofan við hásinina.  Einnig verður þreifað eftir aumum punktum 

eða stífum svæðum í kálfavöðvanum og ýtt á þá með fingrunum.  Allt er þetta gert til að fá 

kálfavöðvann til að slaka á/sleppa spennunni.  Þó svo þetta sé sárt þá má verkurinn ekki vera 

það mikill að þér finnist þú þurfa að víkja þér undan verknum.  Þá verður þú að láta 

sjúkraþjálfarann sem framkvæmdi meðferðina vita og við stoppum meðferðina, leyfum þér að 

jafna þig og byrjum svo aftur, en með minni þrýstingi þannig að þetta verði þolanlegt.   
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 Meðferðin hefur nánast aldrei nein eftirköst.  Einstaka sinnum finnur fólk fyrir eins og 

vægri marblettatilfinningu í kálfanum í einhverjar klukkustundir eftir meðferð eða eins og 

vægum harðsperru tilfinningum en enginn hefur fengið meiri verki en það þrátt fyrir tveggja 

ára reynslu af þessari meðferð.   

Einstaklingar sem hafa fengið þessa meðferð finna hins vegar oftast fyrir miklum létti 

í fætinum og verkurinn á hásinasvæðinu minnkar nánast strax og staðið er upp af 

meðferðarbekknum, ef nægilegur slaki næst í kálfavöðvann.   
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Fylgiskjal nr. 3C: Kynningarbréf fyrir þátttakendur í hópi 3 

Áhrif mismunandi meðferðarforma á einkenni og færni fólks með hásinavandamál 

  

Þú hefur valist í hóp 3. 

Óskað er eftir að þú mætir í meðferð til Stefáns H Stefánssonar 2 x í viku í fyrstu 6 

vikurnar og svo 1 x í viku næstu 6 vikurnar, alls 18 meðferðir.  Einnig er óskað eftir að þú 

mætir í mælingar til Friðriks E. Jónssonar í upphafi og svo eftir 4, 8, 12 og 24 vikur.  Óskað er 

eftir að þú farir í ómskoðun við upphaf rannsóknar, í lok meðferðar (eftir 12 vikur) og svo 

eftir 24 vikur. 

Sem þátttakandi í rannsókninni færð þú 50% afslátt af gjaldi fyrir þá 

sjúkraþjálfunarmeðferð sem í boði er fyrir þinn rannsóknarhóp. Þetta gildir aðeins um þá 

meðhöndlun sem í boði er fyrir þann rannsóknarhóp sem þú ert þátttakandi í og aðeins á 

meðan þú ert þátttakenadi í rannsókninni.  Afslátturinn gildir ekki um aðra meðferð og fellur 

úr gildi hættir þú í rannsókninni. 

Ómskoðun eru þátttakendum að kostnaðarlausu 

Ef þú hefur einhverjar spurningar ekki hika við að hafa samband í síma 5 200 120 eða með 

tölvupósti stefan@sjukratjalfun.is     

Þinn hópur fær þrýstinuddsmeðferð og æfingameðferð.  Þetta er ný meðferð sem verið 

er að prófa.  Tilgangurinn er að blanda saman þrýstinuddi og svokölluðum eccentriskum 

æfingum fyrir hásinar.  Æfingarnar eru vel þekkt meðferð við þessu vandamáli en krefjast 

mikillar meðferðarheldni til að árangur náist.  Þrýstinuddið er talið flýta bata og gera það að 

verkum að þrátt fyrir hugsanlega verri meðferðarheldni þá náist samt góður árangur. 

Tilgangur þrýstinuddsins er að fá slökun í kálfavöðvann.  Þar sem hásinin er tenging 

kálfavöðvans við hælbeinið þá er humyndafræðin sú að við það að slaki komi í kálfann, þá fái 

hásinin hvíld og líkaminn fær tækifæri til að gera við skemmdina í sininni.  Þetta er svona eins 

og að leysa hnút á bandi, það þarf fyrst að fá slaka á bandið til að hægt sé að leysa hnútinn.   

 Þrýstinuddið sjálft er talsvert óþægilegt á meðan á því stendur.  Meðferðin gengur út á 

það að sjúkraþjálfari setur hnéð í kálfann á 3 staði, rétt neðan við hnéspótina, fyrir miðjum 

kálfanum og svo rétt ofan við hásinina.  Einnig verður þreifað eftir aumum punktum eða 

stífum svæðum í kálfavöðvanum og ýtt á þá með fingrunum.  Allt er þetta gert til að fá 

kálfavöðvann til að slaka á/sleppa spennunni.  Þó svo þetta sé sárt þá má verkurinn ekki vera 

það mikill að þér finnist þú þurfa að víka þér undan verknum.  Þá verður þú að láta Stefán vita 
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og við stoppum meðferðina, leyfum þér að jafna þig og byrjum svo aftur en með minni 

þrýstingi þannig að þetta verði þolanlegt.   

  

Meðferðin hefur nánast aldrei nein eftirköst.  Einstaka sinnum finnur fólk fyrir eins og 

vægri marblettatilfinningu í kálfanum í einhverjar klukkustundir eftir meðferð eða eins og 

vægum harðsperru tilfinningum en enginn hefur fengið meiri verki en það þrátt fyrir tveggja 

ára reynslu af þessari meðferð.  

 Einstaklingar sem hafa fengið þessa meðferð finna hins vegar oftast fyrir miklum létti 

í fætinum og verkurinn á hásinasvæðinu minnkar nánast strax og staðið er upp af 

meðferðarbekknum, ef nægilegur slaki næst í kálfavöðvann.   

Æfingarnar eru gerðar eins og lýst er hér að neðan.  Það er mjög mikilvægt að þú 

verðir eins samviskusöm/samviskusamur og þú getur í æfingunum, því árangur 

meðferðarinnar ræðst af því hvað þú ert dugleg/ur að gera æfingarnar.   
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Æfingaáætlun vegna hásinaverkja 
 

 Mjög mikilvægt er að fylgja áætluninni nákvæmlega þar sem árangur meðferðarinnar 

verður minni ef vikið er frá áætluninni. Þessar æfingar hafa reynst mjög vel í rannsóknum og sýnt 

góðan árangur. 

 

 Æfingaáætlunin varir í 12 vikur. Æfingarnar eru gerðar í stiga eða á palli. Þær eru í fyrstu 

gerðar einu sinni á dag í 2 vikur, en eftir það eru þær gerðar að morgni og að kvöldi alla daga 

vikunnar. Æfingaáætlunin er stig vaxandi og þegar fullu prógrammi er náð eru gerðar þrisvar x 

15 æfingar með hnéð beint og aðrar 3 x 15 æfingar með hnéð aðeins bogið eins og mynd 2 og 

mynd 3 sýna.  Þetta er gert þar sem að verið er að ná til sitt hvors vöðvans sem báðir tengjast 

hásininni. 

Þú byrjar á því að lyfta þér upp á þeim fæti sem þú ert ekki með verk í eða þá á báðum 

fótum eins og mynd 1 sýnir. Ef þú getur notað hendurnar til að létta enn frekar undir með þér þá 

endilega gerðu það. Síðan ferð þú yfir á tærnar á fætinum sem þú ert með verkinn í og lætur þig 

síga rólega niður þangað til þú nærð fullri teygju eins og myndir 2 og 3 sýna. Svo lyftir þú þér 

aftur upp eins og lýst er hér að ofan og svo koll af kolli. 

 

                         

 
Mynd 1     Mynd 2      Mynd 3  
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Þú byrjar rólega og vinnur þig svo upp í 3 x 15 æfingar, eins og taflan hér að neðan sýnir: 

 
(Tafla 1) Æfingaáætlun vegna hásinaverkja 
Tími Æfingar 

Dagur 1-2 1 x 10, hver æfing 

Dagur 3-4 2 x 10, hver æfing 

Dagur 5-6 3 x 10, hver æfing 

Dagur 7-14 3 x 15, hver æfing 

Vika 3-12 3 x 15  hver æfing, 2 sinnum á dag 

  
  

  

 Fyrstu 14 dagana gerir þú æfingarnar aðeins 1 x á dag, til 

að setja ekki of mikið álag á sinina fyrst um sinn. Það er alveg 

viðbúið að þú finnir fyrir verk/óþægindum þegar þú byrjar að gera 

æfingarnar, það er eðlilegt. Verkurinn verður samt að vera 

þolanlegur, en ef hann er það ekki þá stoppar þú og léttir frekar 

undir með hinum fætinum til að minnka verkina. Þegar fram í 

sækir má búast við að verkirnir minnki og hverfi síðan alveg. Þá 

þarf að bæta við þyngd. Það gerir þú með því að setja t.d. bækur 

eða plastflöskur með vatni í bakpoka eða hliðartösku (sem höfð er 

á baki) eins og mynd 4 sýnir.  

 Mælt er með að setja á 5 kg í bakpokann/hliðartöskuna 

fyrst um sinn, ef þú getur gert æfinguna verkjalaust áfram þá bætir 

þú við öðrum 5 kg og svo koll af kolli. Þú ættir alltaf að finna 

aðeins fyrir verknum/óþægindum, sérstaklega til að byrja með en 

svo ætti hann að hverfa alveg. Síðan gerir þú æfingarnar áfram eins 

og lýst er hér að ofan. 

 

Þú getur séð myndbandsupptöku af því hvernig æfingarnar eru 

gerðar með því að fara inná þessa vefslóð 

http://www.sjukratjalfun.is/aefingar og smella þar á tengilin    Mynd 4 

hásinaæfingar.               
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Fylgiskjal nr. 4: Birt fræðigrein úr verkefninu: Pressure massage: A new 

treatment form for Achilles tendinopathy, a single-blinded randomized control 

trial comparing pressure massage and an eccentric exercise protocol 

 

Greinina má sjá á þessari heimasíðu:   

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2325967119834284 
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