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ABSTRAKT 
 
Introduktion: Knäleden är den kopplingsstation där kroppens längsta hävarmar 

möts och utsätts därigenom för stora påfrestande krafter. Vävnader som bidrar till 

knäets stabilitet inkluderar ledens utformning, ledkapsel, ledband, senor, muskulatur 

och nervsystemet. Vid främre korsbandsruptur (ACLD) och efter främre 

korsbandsrekonstruktion (ACLR) har man sett att muskelaktiveringsmönstret, den 

neuromuskulära kontrollen, är förändrad. Senare års forskning har intresserat sig för 

detta då musklernas aktiveringsmönster tros kunna ha betydelse för knäets funktion. 

Kunskap om muskelaktiveringsmönster kan därmed vara en viktig del i den framtida 

behandlingen av patienter med ACLD samt ACLR. Syfte: Syftet med studien var att 

ta reda på vilka avvikelser som finns i den neuromuskulära kontrollen vid främre 

korsbandruptur. Metod: Litteratursökningen skedde i CINAHL, Cochrane, PEDro, 

PubMed samt Web of knowledge. 15 artiklar inkluderades i resultatet där de 

bedömdes enligt SBU:s mall: section C. Resultat: Resultatet påvisade förändrad 

muskelaktivitet samt förändrad muskeltiming för både ACLD samt ACLR. Det finns 

även två underkategorier (copers/noncopers) av ACLD som skiljer sig gentemot 

varandra i neuromuskulär kontroll. De muskler som studerats mest frekvent var vastus 

lateralis och hamstrings, vilka också uppvisade förändrat aktiveringsmönster i 

upprepade studier. Konklusion: Styrka och timing skiljde sig mellan grupperna. 

Dock är området komplext och det är svårt att finna tydliga mönster mellan främre 

korsbandsskada och neuromuskulär kontroll. Vastus lateralis ser ut att kunna vara av 

en större faktor än tidigare trott, fler studier med synvinkel på just denna muskel 

skulle kunna skapa en bättre bild av helheten vid främre korsbandsskada. Vid 

rehabilitering anser vi vara av vikt att se relationen mellan funktionsnivå och 

neuromuskulär kontroll när val av behandling sker dvs. inte bara lägga fokus på 

styrka utan använda sig av balans och proprioceptiv träning. 

 

Nyckelord: ACL, EMG, neuromuscular control
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BAKGRUND 

Knäleden har, tillsammans med fot- och höftled, bland annat som funktion att tillåta 

rörelse av nedre extremiteten samt bära upp bål, huvud och övre extremiteter. Genom 

att knäleden är den kopplingsstation där kroppens längsta hävarmar möts så är leden 

utsatt för stora påfrestande krafter. Stabilitet och mobilitet är de två faktorer vars 

förhållande till varandra skapar funktionen för våra knäleder (1). Ledens mobilitet och 

stabilitet beror på anatomiska och fysiologiska faktorer såsom ledens anatomiska 

utformning, ledkapsel, ledband, senor och omkringliggande muskulatur samt det 

perifiera (PNS) och centrala (CNS) nervsystemet (1).  

 

Panjabi (2) har, med columna som modell, delat upp den funktionella stabiliteten i en 

led i tre subsystem: Det passiva muskuloskeletala subsystemet, vilket innefattar 

skelett, led, ledkapsel och ligament. Det aktiva musculoskeletala subsystemet, vilket 

innefattar de muskler och senor som omger leden. Det neurologiska subsystemet, 

vilket inkluderar kraft- och rörelereceptorer som finns i senor, ligament, muskler samt 

PNS och CNS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid funktionella aktiviteter arbetar muskler i synergier, bland annat synergier mellan 

stabiliserande muskulatur och den muskulatur som utför en viss rörelse. Koordination 
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av muskelsynergier sker genom så kallad neuromuskulär kontroll. Neuromuskulär 

kontroll kan definieras såsom den omedvetna efferenta svaret på en affenrent signal 

om dynamisk ledstabilitet (3). Den neuromuskulära kontrollen sker genom 

fysiologiska mekanismer där proprioceptionen har en viktig roll både för feedback 

och feedforward kontroll så att rätt muskler aktiveras i rätt tid och med rätt styrka (4). 

Proprioception kan definieras såsom en känsla av positionen och rörelsen hos en 

kroppsdel i relation till en annan kroppsdel, utan att använda andra intryck såsom syn, 

känsel eller vestibulära organ (5). I knäleden är proprioceptionen den viktigaste 

sensoriska informationen då denna förmedlar information om ledens vinkel, rörelse 

och position i förhållande till andra kroppsdelar. Detta har avgörande betydelse inte 

bara för ledens rörelser utan även för knäets aktivt stabiliserande funktion. 

Proprioceptiv information erhålls från muskelspolar i omkringliggande muskler, men 

även från flera andra strukturer såsom menisker och ledband, inklusive korsbanden 

(6,7,8).  

 

Den vanligaste ledbandsskadan i knäet är främre korsbandsskada. En nyligen 

publicerad svensk studie visar att årsincidensen av främre korsbandsskador är runt 80 

skador / 100 000 individer, detta medför att 7 200 individer drabbas årligen i Sverige 

(9). Det främre korsbandets uppgift är att förhindra translation av tibia framåt i 

förhållande till femur samt att förhindra ökad valguspositionering och därmed hjälpa 

tibia och femur att röra sig korrekt mot varandra, samt, som nämnts ovan, att skicka 

sensorisk information om knäets positionering och rörelse (6,10,11). Forskning har 

visat att korsbandets proprioceptiva egenskaper förblir nedsatt även för ett knä med 

rekonstruerat korsband (12,13). Dessutom har en specifik muskelreflex kunnat 

härledas till korsbandet. Denna reflex aktiverar hamstrings då ett drag i främre 

korsbandet appliceras, vilket därmed antas influera knäledens funktion (14). Dessa 

fysiologiska egenskaper har fått en allt större betydelse för förståelsen av en främre 

korsbandsskada då den försämrade proprioceptionen har en sammankoppling med 

ytterligare instabilitet och försämrad balans (6-8). Bland annat genom att störd 

proprioception kan medföra försämrad neuromotorisk kontroll och därmed försämrad 

aktiv muskulär stabilitet kring leden.  

 

Den sjukgymnastiska rehabiliteringen vid korsbandsskador varierar betydligt mellan 

olika kliniker och mellan olika sjukgymnaster. Traditionellt har fokus ofta legat på 
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träning av styrka och rörlighet (15). Träningsregimer som syftar till att förbättra den 

neuromuskulära kontrollen har dock visat lovande resultat (8). Mätning av den 

neuromuskulära kontrollen kan göras genom elektromyografi (EMG) då detta mäter 

muskelaktivitet samt aktiveringsmönster. EMG-mätningar har visat god validitet och 

reliabilitet vid neuromuskulära undersökningar (16).  

 

Korsbandskada kan, enligt ovan, medföra dels en försämrad passiv ledstabilitet men 

även försämrad proprioceptiv information från knäleden.  Detta kan ha avgörande 

betydelse för funktionsförmågan och för utformning av rehabiliteringen efter en 

skada. För att få en djupare kunskap kring detta är det viktigt att förstå hur den 

neuromuskulära kontrollen påverkas vid en korsbandsskada.  
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SYFTE 

Syftet med studien var att ta reda på vilka avvikelser som finns i den neuromuskulära 

kontrollen vid främre korsbandruptur i knäet. 

 

!"#$%&'())*+*$,"-

Hur påverkas den neuromuskulära kontrollen vid främre korsbandsruptur (ACLD)? 

Hur påverkas den neuromuskulära kontrollen vid främre korsbandsplastik (ACLR)? 

 

METOD OCH MATERIAL 

Sökningen skedde i databaserna CINAHL, Cochrane, PEDro och PubMed. 

Sökningarna genomfördes i februari och mars 2011. De Sökord som användes var: 

ACL, neuromuscular control, proprioception, sensorimotor, EMG. Kombinationen av 

sökorden presenteras i tabell nedan (Tabell 1). Den sammanlagda sökningen gav 151 

träffar. Efter genomgång av abstrakt utifrån syfte, inklusions- och exklusionskriterier, 

samt bortgallring av dubbletter återstod 22 artiklar. Efter genomgång av dessa 22 

artiklar sållades artiklar gällande friska individer samt artiklar gällande enbart 

proprioception bort. Återstående 13 artiklar skrevs in i Web of knowledge där deras 

referenser samt de artiklar som använde de framsökta artiklarna som referenser 

genomsöktes. Två artiklar tillkom. Slutligen blev 15 artiklar inkluderade i resultatet. 

 

Inklusionskriterier: 

- Tvärsnittsstudier och/eller longitudinella studier 

- Studier skrivna på engelska eller svenska 

- Deltagare med ACL-ruptur och/eller ACL-rekonstruktion 

- Vuxna (post-pubertala) deltagare 

- Peer review granskade studier 

- Studier publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

- Studier utförda med EMG-mätning 

 

Exklusionskriterier: 

- Studier endast utförda på friska knän 

- Studier utan gruppjämförelse 
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Utfall av artikelsökning (Tabell 1)  

     
Sökordskombinationer AND  AND pubmed cinahl cochrane pedro 

Anterior cruciate 
ligament 

Neuromuscular 
control 

EMG 41(28) 6(4) 2 0 

Anterior cruciate 
ligament 

Neuromuscular 
control 

Proprioceptio
n 

30(8) 23(6) 2 0 

Anterior cruciate 
ligament 

Sensorimotor EMG 5(2) 0 0 0 

Anterior cruciate 
ligament 

Sensorimotor 
Proprioceptio

n 
4(0) 1(0) 1 0 

Anterior cruciate 
ligament 

Proprioception EMG 34(19) 0 2 0 

    TOTALT 114 30 7 0 

    Användbara 57 10 2 0 

(-)utan gruppjämförelse 
(-)utan muskelaktivet  
(-)dubletter 

13     
 

Användbara 
referensartiklar (Web 

of knowledge) 
2     

 

Använda artiklar 15      

 

 

./,)+'0'&$",*&1*+*$-,/-,"'+1)," 

Som granskningsmall av artiklarna användes SBU:s granskningsmall section C (17) 

då den är utformad för kvalitetsgranskning av tvärsnittsstudier. Mallen var uppdelad i 

3 delar där extern och intern validitet samt precision av artikeln granskades (Se bilaga 

1). Granskningen och poängsättningen genomfördes gemensamt av författarna. Vid 

oklarheter diskuterades vald poängsättning fram. Detta för att få en så säker 

poängbedömning som möjligt. 

 

2"'+1%)3%456*+*$-%7'%"-89(*$&(''*+*$  

External validity (EV) 

0 = Clear external validity 

1 = Probable external validity 

2-3 = Uncertain external validity 

4 = External validity cannot be assessed  
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Internal validity (IV) 

0-2= Excellent internal validity 

3-4 = Good internal validity 

5-7 = Acceptable internal validity 

8-10 = Uncertain internal validity 

11 = Uninformative due to flawed internal validity 

 

Precision (P) 

0-1 = Premeditated and sufficient study size 

2-3 = Sample size of uncertain adequacy 

4 = Probably underpowered study  
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RESULTAT 

I de 15 inkluderade studierna undersöktes den neuromuskulära kontrollen med EMG 

vid olika pertubationer, kraftmätningar och funktionella test. Se tabell 2 för 

beskrivning av de separata artiklarna. Kvaliteten på studierna var relativt jämn, med 

ett par undantag. Tretton av artiklarna (19-24,26-32) hade medelhögt bevisvärde 

enligt vår granskning. En artikel (18) hade dock nästan maximalt värde, medan en 

annan bedömdes ha lågt bevisvärde (25).  

 

Pertubationer utfördes genom att en mekanisk arm skapade tibiatranslation (18,19) 

eller med ett rörligt underlag så att foten plötsligt ändrar läge (20,21). Vid pertubation 

påvisade både ACLD och ACLR avvikande strategier med generell förändrad timing 

och kraftspecifiket för quadriceps, hamstrings och gastrocnemius i jämförelse med 

friska kontroller (18-21). Dock närmar sig ACLD, de friska kontrollernas strategier i 

och med att tiden efter skada ökar (18). De ACLD som klassades som copers, d.v.s. 

personer med icke upplevd funktionsnedsättning, hade liknande timing som friska 

medan non-copers, d.v.s. personer med kvarstående besvär och funktionsnedsättning, 

skiljde sig desto mer (21). Det påvisas även att hamstringsreflexens fördröjning som 

finns hos ACLD minskar efter operation, d.v.s. hos ACLR (19). De ACLD som 

aktiverade sin hamstrings först upplevde sig ha bättre knäkontroll och hade mindre 

laxiditet i leden (18). ACLD hade lägre co-kontraktion både före och under 

pertubation jämfört med de friska kontrollerna (20). 

 

Vid kraftmätning framkom att ACLD personer som räknades som non-copers hade 

högre aktivering av quadriceps under dynamiskt maxstyrketest jämfört med friska 

kontroller samt att kontrollerna hade stunder under rörelsen där vastus lateralis och 

medialis inte var aktiva, medan non-copers hade aktivitet i dessa muskler under hela 

rörelsen. Vid statisk styrka hade friska kontroller mer specificerat aktiveringsmönster 

i vastus lateralis samt rectus femoris jämfört med non-copers (22). ACLR hade längre 

reaktionstid vid sin maximala frivilliga kontraktion jämfört med friska kontroller och 

atleter (23). De hade även längre elektromekaninsk fördröjning, d.v.s en långsammare 

aktivering efter visuell aktiveringssignal till rörelse i skadade knäet jämfört med friska 

sidan samt friska kontroller och atleter (23). Efter ACLR operation uppstod 

korrelation mellan aktiveringen i procent och den maximalt frivilliga kontraktionen i 
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skadade knäets extensiorer (24). En studie visade dock ingen signifikant skillnad 

mellan ACLD och friska kontroller gällande co-kontraktion vid styrketest (25). 

 

De funktionella testerna visade avvikande aktiveringsmönster och styrka mellan såväl 

ACLD, ACLR och friska kontroller (26-32). Inga skillnader fanns dock vid snabba 

förflyttningar i sidled, så kallad cross-cutting (27). ACLR hade större co-kontraktion i 

gluteus maximus/medius och rectus femoris jämfört med friska kontroller vid 

landning (29). De muskler som nämns mest i studierna är vastus lateralis och dess 

avvikelser (26-29,31,32) samt hamstringsmuskelaturen (26,27,29). Ett flertal 

skillnader framkom mellan grupperna för vastus lateralis, såsom: mindre EMG 

aktivitet hos ACLD jämfört med friska kontroller vid landning (26); lägre kraft hos 

non-copers jämfört med copers och friska kontroller vid gång över hinder (28); lägre 

aktivitet vid högintensiv löpning hos ACLR jämfört med friska kontroller (32); ökad 

muskelrespons hos ACLR jämfört med friska kontroller vid landning under hopptest 

(31) och kortare tid till peak, d.v.s. maximal muskelaktivering, hos copers jämfört 

med non-copers och friska kontroller vid gång (29). Hos ACLD som hade genomgått 

rehabilitering framkom högre muskelaktivitet jämfört med friska kontroller och 

ACLR vid gång, trappgång och löpning (27). 

 

Hos hamstringsmuskelaturen sågs följande skillander: ACLD hade under löpning 

längre och kraftigare aktivitet i mediala hamstrings jämfört med ACLR och kraftigare 

men kortare aktivitet i laterala hamstring jämfört med friska kontroller (26); 

ACLR hade ökad muskelrespons av mediala hamstrings samt större co-kontraktion 

jämfört med friska kontroller  vid landning (31); större och längre aktivering av 

laterala hamstrings, dessutom längre tid mellan muskelaktivering och peak samt 

förhöjd peak hos non-copers jämfört med copers och friska kontroller vid gång och 

löpning (29). 

 

Övriga skillnader som studerades i mindre omfattning men som ändå kan antas vara 

av betydelse för dessa personer var: Mer aktivitet i rectus femoris hos ACLD jämfört 

med ACLR och friska kontroller vid löpning och gång (27); långsammare aktivering i 

rectus femoris och gluteus maximus hos ACLR jämfört med friska kontroller vid 

landning (30); mer aktiviter i vastus medialis hos ACLR jämfört med friska kontroller 

vid landning (31); mer aktivitet i tibialis anterior hos ACLD jämfört med ACLR och 
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friska kontroller vid gång uppför, nedför samt trappgång (27); mer aktivitet i tibialis 

anterior och soleus hos ACLD jämfört med ACLR och friska kontroller vid gång (27); 

mindre kraft i gastrocnemius och soleus hos non-copers jämfört med copers och friska 

kontroller vid gång (29); längre och tidigare aktivitet i gastrocnemius hos non-copers 

jämfört med copers och friska kontroller vid gång (29); mindre aktivering i 

gastrocnemius hos ACLR jämfört med friska sidan vid landning (31); mer aktivering 

av gastrocnemius hos ACLR jämfört med ACLD och friska kontroller vid trappgång 

nedför (29); mer aktivitet i gastrocnemius hos ACLD jämfört med friska kontroller 

vid trappgång nedför (29).
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Resultattabell (tabell 2) 

Författare, år Aktivitet Grupper Deltagare Stadie Syfte (muskelaktiverings)Resultat Bevisvärde 

 Pertubation      EV, IV, P 

Chmielewski et al. 

(2005) (21) 

Rörligt 

underlag 
1*,1**,3 

10 (7m/3k), 

10 (7m/3k), 

10 (6m/4k) 

Kronisk Särskilja 1* och 1** 

1* och 1** hade avvikande muskelaktivering 

(gruppskillnad i mediala quadriceps reflexaktivitet 

(p=0,004), skillnad i Co-kontraktion p=0,033) 1* och 3 

hade liknande muskelrespons jämfört mot 1**.  

1, 2, 2 

Beard et al. (2000) 

(19) 

Tibia-

translation 
1,2 

25 (22m/3k),  

10 (?) 
Kronisk 

Jämföra 

hamstringaktivering innan 

op och efter 

En signifikant minskad fördröjning av 

hamstringsaktiveringen (jämfört med sitt friska ben) 

skedde mellan preop och 6 mån (p=0.05) samt mellan 

preop och 3 mån. Ingen signifikant skillnad mellan 3 

till 6 mån (p=0.82).  

1,4,3 

Wojtys & Huston 

(1994) (18) 

Tibia- 

translation 
1,3 

100 

(70m/30k), 40 

(26m/14k) 

1(<6), 

1(6-18), 

1(18<) 

Jämföra neuromuskulär 

kontroll mellan 1,3 

Större delen av akuta (0<6mån) använde en annorlunda 

muskelrekryteringsmönster än friska. De flesta semi 

och kroniska (6 och över) hade ett liknande 

aktiveringsmönster som 3. De 1 som använde sin 

hamstring först hade mindre laxiditet samt upplevde 

sig ha bättre knäkontroll. 

0,1,0 

Teixeira da Fonseca 

et al (2004) (20) Rörligt 

underlag 

1,3 10 (?), 10 (?) Kronisk 

Se hur ett skadat ACL 

påverkar Neuromuskulära 

co-kontraktionen vid 

pertubation under gång 

1 hade signifikant lägre co-kontraktionsnivå före 

perturbation (p=0.045) och under perturbation 

(p=0.046) än 3 

1,3,3 

 Styrka       

Williams et al (2004) 

(22) 

Dynamisk 

samt 

isometrisk 

1**,3 
15 (11m/4k), 

15 (11m/4k) 

0,5 - 6 

mån 

(mean 

2,7) 

Se om 1**-patienter hade 

liknande neuromuskulärt 

mönster som friska 

individer under dynamisk 

och isometriska rörelser 

Dynamiskt: 1** hade signifikant högre Q (RF p0,009, 

VM och VL p0,000) aktivering under de första och 

sista 5% av dynamiska rörelsen. VM och VL var aktiv 

under hela rörelsen. Bland 3 kunde dessa muskler 

stängas av helt, innan och efter rörelsen. Statiskt: 1** 

hade mindre specificerad aktivering i VL och RF.  

1,3,3 
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Aalsbersberg et al 

(2005) (25) 
Dynamisk 1,3 

12 (7m/6k), 

10 (4m/6k) 
Kronisk 

Jämföra co-kontraktionen 

mellan 1,3 

Fann ingen signifikans 

 mellan grupperna 
4,8,4 

Drechsler et al 

(2006) (24) 
Isometrisk 2,2 31 (25m/6k) 

1 och 3 

månader 

efter op 

Se de neuromuskulära 

förändringarna mellan 1 

till 3 månader efter 

rekonstruktion. 

1 månad efter op hittas signifikant korrelation (p<0.01) 

mellan aktiveringen i % och MVC av det skadade 

knäets extensiorer. 3 månader efter op, smärtfihet men 

muskelsvaghet. Vid både 1 och 3 månader post op för 

alla nivåer av MVC kontraktion var medianfrekvensen 

av det skadade benet signifikant lägre (p<0.05) 

1,4,3 

Kaneko et al (2002) 

(23) 
Isometrisk 2,3,3* 

17 (8m/9k), 

18 (9m/9k), 

22 (m) 

2-3 

månader 

efter op 

Finna skillnaden i 

elektromekaniska 

egenskaperna hos 2 vid 

isometrisk kontraktion och 

vid en "twitch" 

Längre reaktionstid för maximal frivillig kontraktion 

hos 2 jämfört mot 3 och 3* (p<0.05). Längre 

elektromekanisk fördröjning hos 2 jämfört med frisk 

sida (p<0.05) mot 3* (p<0.01) och mot 3 (p<0.01). 

Längre reaktionstid för “twitch” svar hos 2 jämfört 

med friska sidan, 3* och 3 (p<0.01). Längre tid för 

elektromekanisk fördröjning till “twitch” hos 2 jämfört 

med friska sidan, 3* (p<0.01) och 3 (p<0.05). 

1,4,3 

 Funktionellt       

Swanik et al (1999) 

(26) 

Gång nedför, 

löpning, hopp 

och landning 

1,2,3 
6 (k), 12 (k), 6 

(k) 

ACLD=? 

ACLR= 

kronisk 

Jämföra 1,2,3:s 

muskelaktiveringsamplitud 

(då muskeln får sin högsta 

aktiveringssignal) 

Under löpning: 1 signifikant större och kraftigare 

aktivitet i MH vs. 2, samt kraftigare aktivitet i LH vs 3. 

1 hade även kraftigare aktivitet i VM men mindre 

aktivitet i LH än 3. Vid landning:1 signifikant mindre 

EMG aktivitet i VL vs 3. Ingen signifikant skillnad 

mellan 2 och 3, ingen sidoskillnad i grupperna. 

1,3,3 

Rudolph & Snyder-

Mackler (2004) (28) 
Step-activity 1*,1**,3 

11 (9m/2k), 

10 (6m/4k), 

10 (8m/2k) 

Kronisk 

Jämföra rörelsemönster 

samt muskelaktivering 

mellan 1*,1**,3  

Den största kraften i EMG mätningen av 1** var 

signifikant lägre i VL (p=0.006), mediala 

gastrocnemius (p=0.025) samt soleus (p=0.017) i 

jämförelse med 1* och 3 

1,4,3 
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Ortiz et al (2008) 

(30) 

Hopp och 

landning 
2,3 13 (k), 15 (k) Kronisk 

Jämföra 

muskelaktiveringsmönster 

samt ledvinklar hos 2,3 

under två funktionella 

aktiviteter 

Landning: Signifikant skillnad i EMG-svaren mellan 

grupper (p=0.01) ACLR hade signifikant större 

cokontraktion (p=0.006), större GM och RF utslag. 

Hopp: ingen signifikant skillnad mellan grupper i 

EMG-svaren. 

1,3,3 

Patras et al (2010) 

(32) 

medel och 

högintensiv 

löpning 

2,3 14 (m), 14 (m) Kronisk 

Se ifall EMG svaren från 

Vastus lateralis är samma 

för 2,3 vid medel och 

högintensiv löpning 

Lågintensiv: ingen signifikant skillnad i 

muskelsignalamplituden under EMG-mätning. 

Högintensiv: VL amplituden ökade hos friska 

individer, men ej hos ACLR över tid (p=0.001). 

1,3,3 

Vairo et al (2008) 

(31) 

Single-leg 

drop 
2,3 

14 (5m/9k), 

14 (m) 
Kronisk 

Se effekten på 

neuromuskulära kontrollen 

efter rekonstruktion  

Inga signifikanta skillnader i förberedande aktivering 

av H & Q. ACLR hade signifikant ökad reaktiv 

muskelrespons av VM (p=0.013), VL (p=0.008), MH 

(p=0.024) vs kontroll. ACLR gastrocnemius 

 signifikant minskad både förberedande (p=0.005) samt 

reaktiv (p=0.010) hos det friska benet. 

Cokontraktionen var signifikant större hos H & Q både 

förberedande (p=0.033) samt reaktiv (p=0.022).  

1,2,3 

Rudolph et al (2001) 

(29) 

gång och 

löpning 
1*,1**,3 

11 (9m/2k), 

10 (6m/4k), 

10 (?) 

Kronisk 
Se hur 1*,1** stabiliserar 

sina knän 

Non-copers hade signifikant mindre quadricepsstyrka i 

ACLD-knäet jämfört med sitt friska knä (p=0.001). 

Non-copers hade även längre aktivering samt längre 

till peak för gastrocnemius. vastus lateralis hade 

kortare till peak hos Copers.  LH fördröjd peak, längre 

till peak och aktiverad längre hos non-copers. LH 

aktiverades under kortare tid hos Copers vid löpning 

(p=0.056). Non-copers hade mer aktivering av LH 

(p=0.017) 

1,4,2 
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Ciccotti et al (1994) 

(27) 

gång 

(rakt/upp/ned), 

trapp 

(upp/ned), 

löpning, cross-

cutting 

1,2,3 

8 (7m/1k), 10 

(8m/2k), 22 

(??) 

Kronisk 

Jämföra EMG-aktivitet 

hos 1,2,3 under 

funktionella aktiviteter 

Signifikant högre aktivitet i VL och RF jämfört med 

både kontroller och ACLR. Gång: VL, RF, BF, TA, 

soleus var signifikant (p<0.05) mer aktiva hos ACLD 

än hos ACLR och kontroller.  

Ramp: VL, TA, semimembranosus var signifikant mer 

aktiva vid gång uppför jämfört med ACLR och 

kontroller. Trapp: VL, RF, BF, TA signifikant mer 

aktiva hos ACLD än hos ACLR och kontroller vid 

gång uppför. VM signifikant mer aktiv hos ACLD 

jämfört med ACLR men inte mot kontroller, VL, TA 

signifikant mer aktiv hos ACLD än hos ACLR och 

kontroller. Gastrocnemius mer aktiv hos ACLD än hos 

kontroller vid gång nedför. 

Cross-cutting: Ingen signifikant skillnad hos de tre 

grupperna. 

1,3,2 

 
1 ACLD, 1* copers, 1** non-copers, 2 ACLR, 3 friska kontroller, 3* atleter. VM (vastus medialis), VL (vastus lateralis), RF (rectus femoris), 

BF (biceps femoris), TA (tibialis anterior), LH (laterala hamstrings), MH (mediala hamstrings), H (hamstrings), Q (Quariceps), GM (gluteus 

maximus), MVC (maximal frivillig kontraktion/maximal voluntary contraction), "twitch" (första aktiviteten i muskeln) 
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DISKUSSION 

Syftet med studien är att ta reda på vilka avvikelser som finns i den neuromuskulära 

kontrollen vid främre korsbandruptur i knäet. Resultatet visar att efter ACL ruptur 

aktiveras flera av musklerna runt knäet i högre grad samt en förändrad aktivering av 

antagonister. Vid perturbation, krafttest och funktionella test framkom bland annat 

försämrad timing och kraftspecificitet för hamstrings, quadriceps samt underbenets 

olika portioner hos ACLD och ACLR jämfört med friska kontroller. Resultatet visade 

även att det finns underkategorier av ACLD, så kallade copers (personer med icke 

upplevd funktionsnedsättning) och non-copers (personer med kvarstående besvär och 

funktionsnedsättning). Dessa två underkategorier skiljde sig från varandra gällande 

den neuromuskulära kontrollen, där copers hade muskelaktiveringsmönster som var 

mer lik den som friska kontroller uppvisar.  

 

Bland annat uppvisade copers mer specificerade muskelpåslag och bättre timing vid 

aktivering och inaktivering av knäledens muskulatur. Att finna orsakerna till varför 

vissa personer blir copers och andra non-copers kan ha en nyckelroll för förståelsen 

av vilka rehabiliteringsinsatser som ska sättas in vid korsbandsskada. Fler deskriptiva 

studier där skillnaden mellan grupperna i form av biologiska och psykosociala 

faktorer, samt de rehabiliteringsinsatser som satts in, kan vara av stor vikt vid 

förståelsen av dem faktorer som skapar skillnaderna. De flesta som får ett 

rekonstruerat korsband kan enl. vår uppfattning vara av kategorin non-copers pga 

deras funktionsnedsättning, som har gjort det nödvändigt med rekonstruktion. Detta 

kan vara viktigt att ha i åtanke då ett försämrat neuromuskulärt mönster, som ses hos 

non-copers, kan vara närvarande och därmed öka risken för ny skada. 

 

Hos ACLR visas en minskning av translation av tibia jämfört med ACLD (19), vilket 

är väntat, dock uppvisar inte ACLR automatiskt ett normaliserat 

muskelaktiveringsmönster efter rekonstruktionsoperation. Detta kan möjligtvis 

härledas till att de proprioceptiva egenskaperna i knäet efter rekonstruktionen inte är 

lika goda som hos friska. Rekonstruktionen förbättrar den passiva stabiliteten kring 

leden men löser därigenom inte problemet helt. Specifika rehabiliteringsinsatser för 
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att återskapa, eller förbättra, neuromuskulära kontrollen kan därför antas vara av stor 

betydelse även för rekonstruerade korsbandsskador.  

 

Sett utifrån resultatet, är de muskler som kommer mest på tal vastus lateralis samt 

hamstringsmuskulaturen. Enligt vår tidigare uppfattning så har kliniker mer fokuserat 

på hamstrings och ACLs relation då båda förhindrar translation av tibia anteriort, samt 

diskuterat en slags reflex, som uppkommer vid drag i korsbandet, vilket aktiverar 

hamstrings. I och med resultatet för vastus lateralis tror vi att ett nytt fokus att ta till 

sig i framtida studier är att se en tydligare korrelation mellan vastus lateralis timing 

och funktion med knäets funktion i stort.  Finns det en relation mellan ACL och 

vastus lateralis, eftersom att det visas en klar förändring i aktiveringen av muskeln 

efter skada, och har man i så fall förbisett denna relation i rehabilitering?  

 

!"#$%&$'&()'*+,-).".$')&*'*"/01.$2,*'0.*1-2'

Av de studier som används i vår uppsats var majoriteten av ett medelhögt 

granskningsvärde. Detta tror vi beror på att alla hade ett nära inpå identiskt utförande 

av studierna med likartade urval och mätmetoder. Det verkar således som att en metod 

för att utröna den neuromuskulära kontrollen är accepterad inom forskarvärlden och 

används därför kontinuerligt. Vi anser att den metod som används är en tillförlitlig 

metodansats. Alla studier utom en visade signifikant resultat i sina undersökningar 

och mätmetoder.  

 

Efter genomgång av studierna finns det vissa faktorer som borde tas i beaktning 

gällande tid efter skada och/eller operation, kön samt funktion. Rekonstruktioner 

utförda inom 10 veckor efter skada, har visat sig vara en oberoende riskfaktor för en 

fördröjning av reduktionen av ledsvullnad, benmärgslesioner och lokala förändringar i 

ledbrosket ett år efter skada (8). Deltagarna i vissa studier kan därigenom ha haft ett 

problemfyllt knä efter rekonstruktion vilket kan ge ett missvisande resultat för ACL-R 

med kroniska besvär. Kvinnor har större risk för ACL-skada än män pga. skilda 

fysiologiska och anatomiska förutsättningar . Att skilja dessa grupper åt i 

forskningsstudier kan vara viktigt för att finna de specifika riskfaktorerna för vardera 

grupp, samt för utformande av specifikt riktade preventions och 

rehabiliteringsåtgärder, något som även angetts i andra studier (33). Copers/non-
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copers är två underkategorier till ACLD vilka skiljer sig starkt mot varandra i 

funktion i vardagliga aktiviteter samt i muskelaktiveringsmönster. Att urskilja dessa 

grupper kan ha en nyckelroll för utformning av en effektiv rehabilitering och 

återskapande av normal funktion. Endast fyra av studierna har denna uppdelning.  

 

Detta arbete avgränsades till studier som jämförde skillnaden i neuromuskulär 

kontroll mellan friska och ACLD/ACLR. Något vi var tvungna att välja bort var hur 

den felaktiga neuromuskulära kontrollen påverkade områden såsom postural 

kontroll/balans samt sambandet mellan försämrad proprioceptionen och 

neuromuskulär kontroll.  

 

Framtida studier inom området bör bland annat fortsätta arbetet med att studera vilka 

skillnader i den neuromotoriska kontrollen som föreligger mellan copers och non-

copers. Dessutom är det möjligt att fler subgrupper kan urskiljas, vilket skulle kunna 

bidra till effektivare rehabilitering av dessa skador.. Genom att skapa en klarare bild 

av skadan och medföljande funktionsstörningar kan man utveckla en mer 

individanpassad rehabilitering som inte bara inriktar sig på muskelstyrkan hos 

patienterna utan som riktar sig mot det verkliga problemet som kanske leder till en 

styrkenedsättning. Vid indvidanpassad rehabilitering krävs god bedömning av 

aktuella funktionsnedsättningar och kunskaper om vilka mekanismer som kan vara 

påverkade, efter i detta fall en främre korsbandsskada. Utifrån resultatet av denna 

litteratursammanställning verkar det rimligt att anta att insatser för att träna 

proprioception och neuromuskulär kontroll kan vara viktiga delar vid 

korsbandsrehabilitering.för att återskapa en så bra funktion som möjligt. Korsbandet 

har inte bara en stabiliserande funktion utan även en proprioceptiv uppgift som 

påverkar muskelaktiviteten. 
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KONKLUSION 

Vi fann att den neuromuskulära kontrollen avviker på olika sätt vid främre 

korsbandsskada. Vid ACL ruptur aktiveras flera av musklerna runt knäet i högre grad 

samt en förändrad aktivering av antagonister. Vid perturbation, krafttest och 

funktionella test framkom bland annat försämrad timing och kraftspecificitet för 

hamstrings, quadriceps samt underbenets olika portioner hos ACLD och ACLR 

jämfört med friska kontroller. Dock är området komplext och det är svårt att finna 

tydliga mönster mellan främre korsbandsskada och neuromuskulär kontroll. 

Vastus lateralis ser ut att kunna vara av en större faktor än vad forskare tidigare trott, 

fler studier med synvinkel på just denna muskel skulle skapa en bättre bild av 

helheten vid främre korsbandsskada. Resultatet i vår studie visar att den anpassade 

neuromuskulära kontrollen har betydelse för patientens funktionsstatus. Vid 

rehabilitering av korsbandsskador anser vi det vara av vikt att se relationen mellan 

funktionsnivå och neuromuskulär kontroll när val av behandling sker dvs inte bara 

lägga fokus på styrka utan använda sig av balans och proprioceptiv träning.   
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!!D-+L!Q?3&-!90-)%!A$UNUJ!'&)'(%$',-)$5#'7(+54$,)9;4;%#J);%),$>+&+#+;&)#4%;6N4)'&)
))))))$"+5#+&NJ)S$((D>6&9#+;&+&N)M;M6('#+;&)%$N+5#$%B!E!F!
!!D-+L!%-)+$*)705!A$UNUJ)4;5M+#'(D7'5$,)5#6,-)S+#4)5#%+9#)9'#94=$&#)'%$'5)'&,)&;)
)))))+=M;%#'&#)5$($9#+;&5);>)9'5$5);%)9;&#%;(5B!E!;!
!!D-+L!>%$7)705!A$UNUJ)4;5M+#'(D7'5$,)5#6,-)S+#4;6#)9($'%)9'#94=$&#)'%$'5J)'&,:;%)
))))))+&'7+(+#-)#;)%6($);6#)5;=$)($55)+=M;%#'&#)5$($9#+;&)'=;&N)9'5$5)'&,:;%)
))))))9;&#%;(5K)9;&#%;()5$($9#+;&)*+')%'&,;=),+N+#),+'(+&N);%)#4%;6N4)&$+N47;6%4;;,)
))))))9;&#%;(5)S4$%$6M;&)5;=$)=+&;%)=+5='#94)O>;%)+&5#'&9$)5;9+;$9;&;=+9R)
))))))7$#S$$&)9'5$5)'&,)9;&#%;(5)=+N4#)4'*$);996%%$,B!E!H!
!!G$L!3&!3+!3(>$++370-!&$!&-00!3'!&#-!9)+-+!)*4!9$*&%$0+!9$(-!'%$(!&#-!+)(-!+&?45!
!!!!!!7)+-!)*4!3'!&#-%-!)%-!3(>$%&)*&!+-0-9&3$*!(-9#)*3+(+!'$%!-3&#-%!$'!&#-+-!
!!!!!!9)&-J$%3-+!E!R!
!

7< O%-!&#-!9)+-+!%->%-+-*&)&32-!$'!)00!9)+-+!3*!&#-!+&?45!7)+-C!
!!!D-+L!&#-5!%->%-+-*&!)00!$%!23%&?)005!)00!*-,!A3*934-*&B!9)+-+!$'!&#-!$?&9$(-!&#)&!
!!!!!$99?%%-4!3*!&#-!+&?45!7)+-!E!F!
!!!D-+L!)0&#$?J#!3&!3+!43''39?0&!&$!&-00!3'!&#-5!%->%-+-*&!'((!9)+-+L!&#-%-!3+!*$!%-)+$*!
!!!!!!&$!+?+>-9&!&#)&!&#-5!)%-!?*%->%-+-*&)&32-!$'!)00!9)+-+!3*!&#-!+&?45!7)+-!E!;!
!!!D-+L!&#-5!%->%-+-*&!>%-2)0-*&!9)+-+!3*!&#-!+&?45!7)+-L!7?&!&#-%-!3+!*$!%-)+$*!&$!
!!!!!!+?+>-9&!&#)&!&#-5!)%-!?*%->%-+-*&)&32-!E!;!
! G$L!&#-%-!)%-!%-)+$*+!&$!+?+>-9&!&#)&!&#-5!)%-!?*%->%-+-*&)&32-!$'!)00!9)+-+!3*!!!&#-!

+&?45!7)+-!E!M!
! G$L!4-'3*3&-05!?*%->%-+-*&)&32-!"!study is deemed uninformative, excluded!

!
!
!
!
!
!
!
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!
9< I$!&#-!9$*&%$0!+?7S-9&+!9$(-!'%$(!&#-!2-%5!+)(-!+&?45!7)+-!)+!&#-!9)+-+C!
!!D-+L!4-'3*3&-05!E!F!
!!D-+L!>%$7)705!E!;!
!!8*9-%&)3*!E!M!
!!6%$7)705!*$&!E!R!
!!G$L!4-'3*3&-05!*$&!"!study is deemed uninformative, excluded!
!
4< @-%-!&#-!9$*&%$0!+?7S-9&+!%->%-+-*&)&32-!$'!&#-!-*&3%-!+&?45!7)+-C!
!!D-+L!&#-5!,-%-!+-0-9&-4!%)*4$(05!'%$(!)!4-'3*-4!+)(>03*J!'%)(-!A&;#$)#4'#)
)))))5#%'#+>+$,)%'&,;=)5'=M(+&N)+&);%,$%)#;)'94+$*$)>%$V6$&9-)='#94+&N)+5)
)))))'99$M#'7($B!!E!F)
!!D-+L!>%$7)705L!7?&!&#-5!,-%-!+-0-9&-4!3*!+$(-!$&#-%!,)5!E!;!
!!8*9-%&)3*!E!M!
!!6%$7)705!*$&!E!R!
!!G$L!&#-!>%$7)7303&5!$'!7-3*J!+-0-9&-4!)+!9$*&%$0!3+!03*T-4!&$!&#-!+?7S-9&+U!
!!!!!-1>$+?%-!+&)&?+!"!study is deemed uninformative, excluded 
 
!

M< G$*P>)%&393>)&3$*!
)< @-%-!'((!-03J370-!9)+-+!$99?%%3*J!3*!&#-!+&?45!7)+-!34-*&3'3-4!)*4!-*?(-%)&-4C!
!!D-+!E!F!
!!D-+L!>%$7)705!E!;!
! G$!E!M!
!
7< @#)&!,)+!&#-!>)%&393>)&3$*!%)&-!)($*J!)00!-03J370-!9)+-+C!!
!!!!VFW!E!F!
!!XFPXVW!E!;!
!!YFPYVW!E!H!
!!ZFPZVW!E!M!
!![FP[VW!E!R!
!!\[FW!"!study is deemed uninformative, excluded!
!!6%$>$%&3$*!*$&!+&)&-4!"!study is deemed uninformative, excluded!
!
9< @)+!)*5&#3*J!4$*-!&$!3*+?%-!&#)&!()S$%!+-0-9&3$*!73)+!,)+!*$&!3*&%$4?9-4!&#%$?J#!

*$*P>)%&393>)&3$*!)($*J!9)+-+C!
!!G$&!*--4-4!7-9)?+-!>)%&393>)&3$*!)($*J!9)+-+!,)+!]XFW!E!F!
!!6)%&393>)&3$*!"!XFWL!7?&!)?&#$%+!>%$234-!4)&)!)7$?&!*$*P>)%&393>)*&+!&#)&!+--(!
!!!!!&$!%?0-!$?&!3(>$%&)*&!+-0-9&3$*!73)+!E!P;!A567#%'9#)>%;=)56=B!
!!6)%&393>)&3$*!"!XFWL!)*4!*$!4)&)!3+!J32-*!)7$?&!*$*P>)%&393>)*&+!E!F!
!!!
4< @#)&!,)+!&#-!>)%&393>)&3$*!%)&-!)($*J!)00!+-0-9&-4!9$*&%$0+C!!
!!!!VFW!E!F!
!!XFPXVW!E!;!
!!YFPYVW!E!H!
!!ZFPZVW!E!M!
!![FP[VW!E!R!
!!\[FW!"!study is deemed uninformative, excluded!
!!6%$>$%&3$*!*$&!+&)&-4!"!study is deemed uninformative, excluded!
!
!
!
!
!
!
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-< @)+!)*5&#3*J!4$*-!&$!3*+?%-!&#)&!()S$%!+-0-9&3$*!73)+!,)+!*$&!3*&%$4?9-4!&#%$?J#!
*$*P>)%&393>)&3$*!)($*J!9$*&%$0+C!

!!G$&!*--4-4!7-9)?+-!>)%&393>)&3$*!)($*J!9$*&%$0+!,)+!]XFW!E!F!
!!6)%&393>)&3$*!"!XFWL!7?&!)?&#$%+!>%$234-!4)&)!)7$?&!*$*P>)%&393>)*&+!&#)&!+--(!
!!!!!&$!%?0-!$?&!3(>$%&)*&!+-0-9&3$*!73)+!E!P;!A567#%'9#)>%;=)56=B!
!!6)%&393>)&3$*!"!XFWL!)*4!*$!4)&)!3+!J32-*!)7$?&!*$*P>)%&393>)*&+!E!F!
!
!

R< 6)%&393>)&3$*!3*!9%$++P+-9&3$*)0!+&?45!A5L+M)+>)%$N6('%)9'5$D9;&#%;()5#6,-B!
!!!!VFW!E!F!
!!XFPXVW!E!;!
!!YFPYVW!E!H!
!!ZFPZVW!E!M!
!![FP[VW!E!R!
!!\[FW!"!study is deemed uninformative, excluded!
!!6%$>$%&3$*!*$&!+&)&-4!"!study is deemed uninformative, excluded!

!
!

[< :1>$+?%-!)++-++(-*&!
!

)< ^$,!,)+!-1>$+?%-!3*'$%()&3$*!9$00-9&-4C!
!!_%$(!-13+&3*J!4)&)7)+-+!,3&#!4)&)!$7&)3*-4!7-'$%-!9)+-+!4-2-0$>-4!$?&9$(-!E!F!
!!_)9-P&$P')9-!$%!&-0->#$*-!3*&-%23-,+!,3&#!3*&-%23-,-%+!703*4-4!&$!9)+-`9$*&%$0!
!!!!!+&)&?+!E!F!
!!_)9-P&$P')9-!$%!&-0->#$*-!3*&-%23-,+!,#-%-!3*&-%23-,-%+!,-%-!),)%-!$'!!
!!!!!9)+-`9$*&%$0!+&)&?+!E!;!
!!6$+&)0!Q?-+&3$**)3%-!E!H!
!!a&#-%!,)5+!$%!*$&!+&)&-4!E!M!
!
7< 8+-!$'!+?7+&3&?&-!%-+>$*4-%+!
!!G$!E!F!
!!"!HFW!E!;!
!!]HFW!E!M!

!
9< O%-!&#-%-!J$$4!%-)+$*+!&$!+?+>-9&!73)+-4!%-9)00!A+U$UJ)9'5$5)%$=$=7$%:%$M;%#)$"M;56%$5)

5-5#$='#+9'((-),+>>$%$&#)9;=M'%$,)#;)9;&#%;(5B!
!!G$!E!F!
!!G$L!>%$7)705!*$&!E!;!
!!8*9-%&)3*!E!H!
!!D-+L!%-9)00!73)+!03T-05!E!R!
!!D-+L!#3J#!>%$7)7303&5!$'!%-9)00!73)+!"!study is deemed uninformative, excluded!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
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Z< /$*'$?*43*J!
!

)< I34!&#-!3*2-+&3J)&$%+!9$*+34-%!)00!3(>$%&)*&!>$&-*&3)0!9$*'$?*43*J!')9&$%+!AM;#$&#+'()
9;&>;6&,+&N)>'9#;%5)@)>'9#;%5)#4'#)'%$)+&,$M$&,$&#)9'65$5);>):)%+5L)>'9#;%5)>;%):)
M%;#$9#+*$)>'9#;%5)'N'+&5#)#4$);6#9;=$J)WHX)&;#)')(+&L)+&)#4$)9'65'()94'+&)7$#S$$&)#4$)
5#6,+$,)$"M;56%$)'&,)#4$);6#9;=$BC!

!!D-+!E!F!
!!6%$7)705!E!;!
!!G$!E!M!
!!G$!4)&)!J32-*!E!R!
!
7< @-%-!&#-!%-0-2)*&!9$*'$?*43*J!')9&$%+!+)&3+')9&$%305!(-)+?%-4!`!%-9$%4-4C!
!!D-+!E!F!
!!D-+L!,3&#!(3*$%!9%3&393+(!E!;!
!!G$!E!M!
!
9< @-%-!)&&-(>&+!3*!&#-!+&?45!4-+3J*!$%!)*)05+3+!&$!34-*&3'5!)*4!#)*40-!9$*'$?*43*J!

')9&$%+!A-<J<L!&#%$?J#!()&9#3*JL!%-+&%39&3$*L!+&%)&3'3-4!)*)05+-+L!$%!(?0&32)%3)&-!
($4-003*JBC!

!!D-+L!)4-Q?)&-05!E!F!
!!D-+L!7?&!*$&!+?''393-*&05!E!H!!
!!G$!"!study is deemed uninformative, excluded!
!
!

Y< O+9-%&)3*(-*&!`!4-&-9&3$*!73)+!
!

)< @)+!&#-%-!)*5!%-)+$*!&$!7-03-2-!&#)&!&#-%-!,)+!3(>$%&)*&!)+9-%&)3*(-*&!`!4-&-9&3$*!
73)+!A$UNUJ)$"M;56%$)(+&L$,)#;)5=;L+&NJ)'&,)5=;L+&NJ)+&)#6%&J)(+&L$,)#;)4+N4$%)
>%$V6$&9-);>)4$'(#4)9'%$)*+5+#5J)'&,)#465)')=;%$)+&#$&5$)56%*$+(('&9$BC!

!!D-+!E!H!
!!G$!E!F!
!
!

X< b)%-!43+-)+-!)++?(>&3$*!
!

)< @)+!&#-!%)%-!43+-)+-!)++?(>&3$*!'?0'300-4!A#4$);6#9;=$)'>>$9#$,)($55)#4'&)1/Y);>)#4$)
M;M6('#+;&)+&)#4$)5#6,-)7'5$BC!

!!D-+!E!F!
!!8*T*$,*!E!;!
!!G$!$%!>%$7)705!*$&!E!M!A$>>$9#5)'%$)(+L$(-)$"'NN$%'#$,ZB!
!
!

V< O*)05+3+!
!

)< @)+!&#-%-!)!>%3$%!#5>$&#-+3+C!
!!D-+!E!F!
!!G$!A$%!*$&!(-*&3$*-4!3*!&#-!%->$%&B!E!;!
!
!
!
!
!
!
!
!
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7< @)+!&#-!+&)&3+&39)0!(-&#$4!)4-Q?)&-C!
!!D-+!E!F!
!!G$!E!M!
!

<;#'()56=);>)G#$=5)CD[).+&#$%&'()*'(+,+#-0)T)AW\!DAIH<]I^)\<EX_?)
/DC@)!"9$(($&#)+&#$%&'()*'(+,+#-)
2DF)@)`;;,)+&#$%&'()*'(+,+#-)
3Da)@)W99$M#'7($)+&#$%&'()*'(+,+#-)
bD1/)@)E&9$%#'+&)+&#$%&'()*'(+,+#-)
!)11)@)E&+&>;%='#+*$),6$)#;)>('S$,)+&#$%&'()*'(+,+#-)

)
)

<;#'()56=);>)G#$=5)CD[).+&#$%&'()*'(+,+#-0)T)A]I\\D\!A<GIHW^)\<EX_?)
/D1@)!"9$(($&#)+&#$%&'()*'(+,+#-)
CD2)@)`;;,)+&#$%&'()*'(+,+#-)
FD3)@)W99$M#'7($)+&#$%&'()*'(+,+#-)
cDb)@)E&9$%#'+&)+&#$%&'()*'(+,+#-)
!)[)@)E&+&>;%='#+*$),6$)#;)>('S$,)+&#$%&'()*'(+,+#-)

)
)
)
!

B%$9+5+;&)
!
!
"#$%&!'$%(!)*+,-%.!
!
!!6%-(-43&)&-4!)*4!+?''393-*&!+&?45!+3K-!./0!
!!")(>0-!+3K-!$'!?*9-%&)3*!)4-Q?)95!.C0!
!!6%$7)705!?*4-%>$,-%-4!+&?45!.F0!
!

If uncertain, answer questions under Items 10-11!
!
!
!

;F< "()00-+&!903*39)005!%-0-2)*&!-''-9&!
!

)< @)+!&#-!+()00-+&!903*39)005!%-0-2)*&!-''-9&!4-'3*-4C!
!!D-+!E!F!
!!G$!E!;!
!
7< @)+!&#-!+&)&-4!+()00-+&!903*39)005!%-0-2)*&!-''-9&!%-)+$*)70-C!
!!D-+!E!F!
!!G$!E!;!
!!G$&!4-'3*-4!E!F!A+9$%-4!?*4-%!;F)B!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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;;< "&?45!>$,-%!
!

)< @-%-!&#-!4-037-%)&3$*+!7-#3*4!&#-!+)(>0-!+3K-!4-93+3$*!90-)%05!4-+9%37-4C!
!!D-+!E!F!
!!G$!E!H!
!
7< @#)&!,)+!&#-!>$,-%!&$!4-&-9&!)!%-)+$*)705P+3K-4!+()00-+&!903*39)005!%-0-2)*&!-''-9&C!
!!G$&!+&)&-4!7-9)?+-!&#-%-!,)+!)!+&%$*J!)*4!+&)&3+&39)005!+3J*3'39)*&!-''-9&!E!F!
!!!!VFW!E!F!
!!XFPXVW!E!;!
!!YFPYVW!E!H!
!!\YFW!E!M!
!!G$&!+&)&-4!4-+>3&-!)!*$*P+3J*3'39)*&!'3*43*J!E!R!
!
!
<;#'()56=);>)G#$=5)1/D11).M%$9+5+;&0)
/D1)@)B%$=$,+#'#$,)'&,)56>>+9+$&#)5#6,-)5+d$)
CD2)@)\'=M($)5+d$);>)6&9$%#'+&)',$V6'9-)
!)F)@)B%;7'7(-)6&,$%M;S$%$,)5#6,-)
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