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Knäfunktion efter ACL-rekonstruktion
- En litteraturöversikt
Knee function in patients treated with ACL reconstruction
- A review of the literature

Abstrakt
Introduktion: Det finns en outtalad självklarhet att operation skulle vara en överlägsen
behandlingsmetod jämfört med enbart rehabilitering vid korsbandsskador. Det senaste året
har dock en långtidsuppföljning av Frobell et al(2015) visat att operation vid främre
korsbandsskada inte gav ett överlägset rehabiliteringsresultat jämfört med konservativ
behandling. Operation medför en ökad risk för artros och dessutom en ökad vårdkostnad.
Syfte: Med denna litteraturöversikt undersöka hur patientens knäfunktion förändras efter
rekonstruktion av ACL för att se om detta går i linje med Frobell et al (2015) resultat.
Metod: Sökning gjordes i PubMed, AMED, SveMed+, SportDiscus, Scopus och Web of
Science. Mesh-termer som användes var ”anterior cruciate ligament reconstruction” AND
”rehabilitation”, avgränsat till RCT-studier. Resultat: 20 studier inkluderades. Det
sammanlagda resultatet visade att patientens subjektivt upplevda funktion samt objektivt
uppmätta funktion förbättrades av operationen. Konklusion: Resultatet i denna översikt
visar på att operation förbättrar knäfunktionen vid ACL-skada, fler studier krävs för att
undersöka verkningsmekanismer bakom förbättringen och optimering av
behandlingsmetod.
Nyckelord: ACL-rekonstruktion, behandling, främre korsband, fysioterapi, rehabilitering.
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Inledning
Rehabilitering av knäskador har gjort stora framsteg sedan dr Fred Allman kallade en
ruptur av främre korsbandet för dödsstöten för knäet (Torg, Conrad & Kalen 1976) .
Närmare tio år senare konstaterades att det då inte fanns någon klar konsensus över vilken
behandling som var lämplig för främre korsbandsskador och att det kunde bero på bristen
av kartläggning av funktionsnedsättningarna som följde med skadan(Kannus, Jarvinen
1987, Noyes et al. 1983)
Nästan 30 år senare debatterar forskare fortfarande huruvida operation eller konservativ
behandling är att föredra och det råder ingen klar konsensus kring valet av behandling. Idag
är huvudindikationen för operation “... bestående symtom i form av funktionell
instabilitet.” (Forsblad 2016). Frobell et al (2010) genomförde den första randomiserade
kontrollerade studien med långtids-uppföljningen där konservativ och operativ behandling
jämfördes. Studien visade att det vid 5 års uppföljning inte förelåg några signifikanta
skillnader i knäfunktion mellan grupperna.

Bakgrund
Främre korsbandsruptur är skada som ofta drabbar unga idrottande människor och kan
utgör ett hinder för fortsatt idrottande eller fysiskt krävande arbete, ett hinder som blir
större om inte adekvat behandling genomförs. För unga idrottande människor innebär
skadan därmed frånvaro från aktivt utövande av idrott (Kiapour, Murray 2014).
Funktionsnedsättningarna är dock inte bara akuta eller subakut efter skadetillfället utan blir
i många fall livslånga då det finns en förhöjd risk att utveckla artros i knäleden, oavsett
konservativ eller operativ behandling (Nordenvall et al. 2014). Nationell data visar att de
drabbade är ungefär 80 per 100 000 invånare varje år, av dessa opereras omkring 60 % och
resterande får enbart rehabilitering eller ingen behandling alls. (Svenska korsbandsregistret
2015).

Articulatio Genu anatomi
Femur, tibia och patella utgör knäleden som är en äkta, sammansatt, modifierad
gångjärnsled. Av kroppens alla leder är det den största och mest belastningståliga. Patella
är ett sesamben och hjälper till att öka m quadriceps momentarm. Femur och dess två
kondyler utgör ledens ledhuvud som ledar mot ledpannan, som utgörs av tibias två
kondyler. Både ledhuvudets och ledpannans ledytor är klädda av hyalint brosk och
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kongruensen förbättras ytterligare av de två halvmåne formade meniskerna (meniscus
medialis, meniscus lateralis) som ligger intraartikulärt. Meniskernas brosk och kollagena
sammansättning har en stötdämpande, tryckfördelande funktion men även deras möjlighet
till förskjutning vid rörelser av knäleden bidrar till detta. Vid överdriven rörelse, framförallt
flexion i kombination med utåtrotation får mediala menisken stora spänningar på grund av
infästningen från LCM, mediala kollaterala ligamentet. Detta förklarar varför ACL-skador
ofta får samtidiga meniskskador (Bojsen-Møller 2000).
Knäleden har två kollaterala ligament, ett vardera på lateral (LCL) respektive medial
(LCM) del av leden. Kollateral ligamentens uppgift är att stabilisera leden genom att
förhindra varus- och valgusrörelser när knäleden extenderas, då är ligamenten som starkast.
(Levangie, Norkin 2011). Det råder delade meningar om ett tredje ligaments existens, ALL
anteriolateral ligamentet. Tidigare ansåg man att delar av ITB eller att ett litet
kapselligament var den struktur som var förlagd anteriort om LCL. Men senare
konstaterades att det hos vissa individer fanns ett tredje separat, distinkt ligament, ALL.
ALL har till funktion att förhindra inåtrotation i knäleden (Claes et al. 2013).

Ligamentum cruciate anatomi
Två korsband, ett främre ACL (Anterior Cruciate Ligament) och ett bakre PCL (Posterior
Cruciate Ligament). PCL har sitt förlopp från ursprunget posteriort på proximala tibia till
fästet anteriomedialt på distala femur. Huvudfunktionen är att förhindra translation av tibia
posteriort i förhållande till femur. Det främre korsbandets funktion är att bidra till
stabiliteten i knäleden och förhindra en translation av tibia anteriort i förhållande till femur
(Bojsen-Møller 2000).
ACL har två senstråk, ett som ligger anteriort medialt kallat AM, och ett annat som ligger
posteriort lateralt, kallat PL. De båda stråken förbinder distala, posteriomediala
femurkondylen med proximala, laterala delen av tibiahuvudet. Det finns ett septum som
delar ligamentet i dessa båda delar och ett membran som omsluter hela ligamentet se figur
1 nedan(Fu et al. 2015). I septumet finns stamceller som möjligtvis kan förklara hur en
partiell ruptur kan läka ihop utan operativ insats(Matsumoto et al. 2012).
Skador på ACL uppstår lättast i lätt knäflexion med samtidigt medialt rotationsvåld,
eftersom ligamentet är mera slackt i detta läge (Levangie, Norkin 2011). AM stråket är
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mest uppspänt i knäflexion medan PL stråket är mest uppspänt i knäextension (Lao et al.
2013).

Fig. 1 “Dissection of a right knee. Showing that the ACL already has 2 bundles which are
covered by a membrane and seperated by a septum”.
Bildkälla: (Fu et al. 2015) Författaren har gett tillstånd för användning av bilden.

Diagnostisering av korsbandsskador
Kliniskt används olika tester för att fastställa en ruptur av främre korsbandet. För 10 år
sedan gjordes en stor meta-analys som visade att “Lachman”-test är det mest valida testet
för att kliniskt diagnostisera korsbandsruptur vid akuta och subakuta tillstånd, medan testet
“främre draglåda” fungerar bättre vid kroniska tillstånd (Benjaminse, Gokeler & van der
Schans 2006) Sedan dess har ett nytt test utvecklats kallat, ”Lellis-test”. Detta kan hjälpa
vid framtida studier och klinisk verksamhet i ännu högre tillförlitlighet och
användarvänlighet (Thapa, Lamichhane & Mahara 2015)
För att med säkerhet fastställa ruptur av korsband krävs att man avbildar knäleden med
hjälp av MR eller att man med ett artroskop filmar leden. En review som jämförde
artroskopi och MR som diagnostiska verktyg vid olika knäskador kom fram till att MR är
ett bra verktyg för att påvisa både korsbands- och meniskskador och det är att föredra med
tanke på riskerna med det invasiva artroskopet (Crawford et al. 2007).
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Funktionsmått vid korsbandsskador
I den kliniska verksamheten används en mängd olika utvärderingsinstrument för
korsbandsskador. Dessa används främst för att mäta framsteg av rehabilitering över tid,
samt att jämföra utfallsmåtten före och efter ett kirurgiskt ingrepp.
En review-artikel av Garrat et al (2004) undersökte reliabilitet och validitet av de olika
utvärderingsinstrument som använts vid skador och degenerativa förändringar i knät.
Översikten visade att de instrument som hade högst validitet och reliabilitet är KOOS,
Lysholm och IKDC. SF-36 visades även vara ett bra utvärderingsinstrument för både
konservativt och operativt behandlade korsbandsskador (Garratt et al. 2004).
Gustavsson et al (2006) undersökte ett testbatteri bestående av fem olika enbens-hopptester
för utvärdering av funktion hos patienter med korsbandsskada, både för konservativt och
operativt behandlade. Alla hopptester visades vara valida och reliabla när det gäller att
påvisa nedsatt hoppförmåga på det skadade benet jämfört med det friska, samt jämfört med
kontrollgrupp. Enligt författarna var hopptester även användbart för att avgöra när patienter
var redo att återgå till idrottsutövande.

Behandling av främre korsbandsskada
Behandling av korsbandsskador sker antingen genom operation följt av rehabilitering eller
enbart rehabilitering. I Sverige opereras ungefär hälften av alla korsbandsskador.
Medelåldern på de opererade patienterna är 28 år (Forsblad 2016).
Valet att rekonstruera ett korsband är till stor del baserat på patientens preferenser och det
är vanligare att yngre och mer aktiva personer väljer operation framför konservativ
behandling, framförallt de som är aktiva i krävande idrotter. Patienter som uppvisar
instabilitet s.k. “give way” och/eller meniskskador blir oftare aktuella för operation
(Cimino, Volk & Setter 2010) . Trots att tidig rekonstruktion av korsband ofta utförs med
motiveringen att snabbt komma tillbaka till idrott ser verkligheten annorlunda ut. Enligt en
studie hade endast 45 % av de opererade återgått till samma nivå av idrottsutövande 1-5 år
efter skadan (Fu et al. 2015). Det förekommer att tidig rekonstruktion av korsband
rekommenderas med motiveringen att det förebygger meniskskador och degenerativa
förändringar(Church, Keating 2005).
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Konservativ behandling
Rehabilitering utan operativ insats, s.k. konservativ behandling, består av träning som har
till syfte att återskapa ursprunglig funktion. Knäets omkringliggande aktiva strukturer, det
vill säga muskler, tränas för att kunna stabilisera knäet istället för korsbandet. (Forsblad
2016). Rehabilitering utformas, för bästa resultat, efter individens specifika behov och
inkluderar balansträning, styrketräning och användning av ortos. Stor vikt läggs på den
neuromuskulära koordination och kontroll. Individen får högre krav på bland annat
proprioceptorer i muskelspolarna att kunna reagera på rörelser som gör att knäleden hamnar
i positioner där translation- och skjuvkrafter måste pareras (Kruse, Gray & Wright 2012) .

Operativ behandling
Den operativa behandlingen görs idag med titthålskirurgi där korsbandet rekonstrueras med
hjälp av senor så kallad graft från m. semimembranosus/semitendinosus, m.gracilis eller
patellarsenan, samt på senare tid även senan från m. quadriceps. Operationsteknik varierar
både i val av graft och utförande i form av antal senor och infästningstekniker (Forsblad
2016).
I Sverige är bruk av hamstrings-graft överlägset vanligast och de senaste åren har intresset
för och användandet av semitendinosus och membranosus ökat. Genom att spara m.gracilis
blir styrka knäflexion i mindre grad påverkad, något som annars är påverkat framförallt det
första året efter operation (Forsblad 2016).
En registerstudie som tittade på ca 40 000 objekt fann att de som opererats med
patellarsenan hade en signifikant lägre förekomst av re-operation jämfört med de som
opererats med del av hamstringmuskulatur (Gifstad et al. 2014). Att använda patellarsenan
innebär dock ett mer komplicerat ingrepp och är mer förenat med postoperativ smärta.
Transplantat från avliden människa, s.k. allograft förekommer sällan i Sverige med
anledning av att det kräver avancerad kylteknik och är relativt kostsamt (Forsblad 2016).
Förutom att använda olika graft kan olika metoder för att påverka tjockleken på graften
användas, s.k. bundles. Vid single bundle SB-teknik används en enkel sena som graft. Vid
Double bundle, DB-teknik, viks senan en gång så att den blir tjockare, denna teknik
försöker att efterlikna den ursprungliga uppbyggnaden av korsbandet, som är uppdelat i två
senstråk (Fu et al. 2015). En RCT studie som jämförde SB- och DB-tekniker visade vid 5
års uppföljning en signifikant högre frekvens av misslyckade rekonstruktioner gjorda med
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SB-teknik (Suomalainen et al. 2012). Rekonstruktioner med DB-teknik har visat sig
resultera i stabilare knäled jämfört med SB-teknik vid mätning av ledlaxitet, däremot
visades inga signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller patientrapporterad
funktion (Fu et al. 2015).
I samband med operationen borras kanaler genom tibia och femur genom vilka graftet dras
och fixeras till skelettet med skruvar och andra fixationer. Biomekaniken i
ligamentapparaten inklusive korsbanden är komplex och ändras beroende på
flexionsvinkeln i knäleden. Det är därför viktigt att placering av graft och kanaler samt
spänningen av graften liknar det ursprungliga korsbandet, en s.k. anatomisk rekonstruktion
som beskrivs av bl.a. Arnold, Kooloos & van Kampen(2001).

Komplikationer efter korsbandsskador och operationer
Artrosutveckling postoperativ
Det förekommer att tidig rekonstruktion av korsband rekommenderas med motiveringen att
det förebygger meniskskador och degenerativa förändringar. En studie av Church och
Keating (2005) visade att de som rekonstruerat korsbandet sent (mer än 12 månader efter
skadan) hade signifikant ökad risk att drabbas av meniskrupturer och degenerativa
förändringar i det skadade knät jämfört med de som opererats tidigt (mindre än 12 månader
efter skadan). En studie som gjorde en långtidsuppföljning 15 år efter korsbandsskador och
dessutom jämförde konservativt behandlade och operativt behandlade korsbandsskador
kunde se att ungefär 50 % hade utvecklat artros, dock var det ingen skillnad mellan
grupperna (Meunier, Odensten & Good 2007) . Författarna konstaterade även att de med
samtidiga meniskskador hade större risk att utveckla artros.
En annan studie som följt upp manliga fotbollsspelare efter korsbandsskada kunde se att det
förekom signifikant ökad risk för degenerativa förändringar efter skadan, men ingen
skillnad mellan de som behandlats operativt och konservativt (von Porat, Roos & Roos
2004) . Samma studie undersökte även patientupplevd funktionsnedsättning och fann ingen
skillnad mellan opererade eller konservativt behandlade och samtidiga meniskskador
påverkade inte upplevd funktion.
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Vid dynamisk belastning finns en kvarstående ledlaxitet där en ökad eller onormal rotation
av tibia uppstår trots att korsbandet är rekonstruerat. Detta förändrade rörelsemönster kan
vara del i de olika faktorer som gör korsbandsskadade mer benägna att utveckla artros i
aktuell led (Ristanis et al. 2005). När det gäller artroskopi är det bevisat att detta ingrepp i
knäleden ger en kraftigt ökad risk för att utveckla artros, vilket visats i en studie av Roos et
al (1998) och det rekommenderas i en annan studie att man därför i första hand bör välja
MR undersökning (Crawford et al. 2007).
Postoperativa komplikationer
De vanligaste postoperativa komplikationerna efter en korsbandsskada är smärta, hemartros
(blodutgjutning i ledhåla) och feber. De mer allvarliga komplikationerna septisk artrit och
DVT (djup ventrombos) är mer sällsynta (Andres-Cano et al. 2015).

Tidigare studier på konservativ behandling jämfört med rekonstruktion av
korsband
En kohort studie med långtidsuppföljning på 15 år efter korsbandsskada av konservativt
behandlade patienter visade på bra subjektiva utfallsmått och tillfredsställande
aktivitetsnivå hos majoriteten av studiedeltagarna(Kostogiannis et al. 2007).
En studie gjord ett par år tidigare av Myklebust et al (2003) på unga elithandbollspelande
ungdomar visade signifikant bättre subjektivt skattad funktion i den konservativt
behandlade gruppen jämfört med opererade. Något som författarna diskuterar är att
deltagarna i denna studie inte slumpades till behandling och att detta kan ha påverkat
resultatet.
Ytterligare en studie av Moksnes & Risberg (2009) jämförde konservativ och operativ
behandling av korsbandsskador hos unga aktiva människor. Vid ett års uppföljning
presterade de konservativt behandlade signifikant bättre på hopptester jämfört med
opererade. Den korsbandsrekonstruerade gruppen upplevde däremot en signifikant större
förbättring för IKDC och VAS vid ett års uppföljning. I övrigt förelåg inga skillnader i
utfallsmått mellan de båda grupperna (Moksnes & Risberg (2009).
I en RCT studie av Frobell et al (2010) jämfördes en grupp som genomförde tidig
rehabilitering och korsbandsrekonstruktion med en grupp med enbart rehabilitering och
möjlighet till senare rekonstruktion. Vid två års uppföljning förelåg inga signifikanta
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skillnader av subjektiva utfallsmått för funktion eller återgång till idrott och författarna
konstaterade att det gick att undvika operation i 60 % av fallen utan att påverka resultatet
av behandlingen. Författarna gjorde ytterligare en uppföljning fem år senare som visade på
liknande resultat (Frobell et al. 2015). Av de som ursprungligen randomiserades till
möjlighet till senare rekonstruktion hade 50 % genomfört rekonstruktion vid fem års
uppföljning.

Fysioterapeutens roll
En Cochrane sammanställning från april 2016 över RCT studier som jämfört konservativ
och operativ behandling av främre korsbandsskador resulterade endast i en studie(Monk et
al. 2016). Detta bristande underlag tyder på en kunskapslucka och brist på jämförande
studier mellan de olika behandlingsmetoderna. I dagsläget råder som nämnts tidigare, ingen
klar konsensus vad gäller val av behandling utan detta baseras ofta på patientens önskemål
och krav.
I en review artikel över behandling av korsbandsskador av Delincé och Gahfil(2012)
konstaterades att den ursprungliga knäfunktionen inte återfås efter en korsbandsskada,
oavsett behandling. Med tanke på att det inte föreligger några signifikanta skillnader i
funktion mellan konservativt behandlade och opererade finns det anledning att ifrågasätta
korsbandsrekonstruktion som behandling. För att utföra ett kirurgiskt ingrepp rutinmässigt
kan man anse att det krävs stark evidens för att ingreppet ger bättre resultat än att inte
operera. Ett ingrepp är alltid förenat med risk för komplikationer och innebär dessutom
högre kostnader för sjukvården och därmed samhället.
Med tanke på fysioterapeutens centrala roll i rehabilitering av främre korsbandsskador är
det viktigt att som professionen ha uppdaterad kunskap om evidensen för de olika
behandlingsalternativen för att kunna erbjuda patientsäker evidensbaserad vård.
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Syfte
Syftet med litteraturöversikten är att granska hur knäfunktionen påverkas vid operation av
främre korsbandsskada genom att besvara dessa frågeställningar:
- Hur påverkas patientens upplevda knäfunktion?
- Hur påverkas den objektiva funktionaliteten?
- Kan patienten vara mer aktiv efter operationen?

Metod
Litteratursökning
En HTA-sökning, High Technology Assesment, i Cochrane inledde arbetet med
litteraturöversikten(SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering 2014a)Den senaste
översikten gjordes 2010 av Delincé och Gahfil(2012)Litteratursökningar genomfördes i
databaser med vetenskapliga artiklar som täckte områdena medicin, rehabilitering,
fysioterapi, idrott och hälso- och sjukvård PubMed. Databaserna var PubMed, AMED,
Web of Science och SportDiscus (Ebsco), SveMed+ (Luleå Tekniska Universitetsbibliotek
2016). Testsökningar gjordes för att säkerställa att syfte och frågeställningar var tillräckligt
tydliga för att få relevant resultat. Inklusions- och exklusionskriterierna justerades då
mängden träffar efter testsökningar var stora. Huvudsökningarna gjordes mellan 2016-0913 till 2016-09-20.
I PubMed kunde Mesh-termer för sökorden användas och den sökningen gjordes först.
Sök-kombinationen var “Anterior cruciate ligament reconstruction” AND “rehabilitation”.
I de andra databaserna anpassades sök-kombinationen efter respektive databas utformning
för att få så relevant resultat som möjligt. Inklusions- och exklusionskriterierna låg till
grund för utformning och val av Mesh-termer, sökord och avgränsningar i alla sökningar.
Sökningen för respektive databas, sökord, avgränsningar och träffar redovisas i tabell 1.
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Inklusionskriterier

•

Studerat operativa behandlingsmetoder av främre korsbandsskada

•

Använt kvantitativa mätmetoder för funktion

•

Presenterar skillnader i utfallsmått före och efter operation samt mellan grupper

•

Randomiserade kontrollerade studier

•

Studier publicerade efter 2011

•

Skrivna på svenska eller engelska

•

Studerat människor mellan 18-75 år

Exlusionskriterier

•

Ej tillgängligt abstrakt

•

Review-artiklar eller fallstudier

•

Kvalitativa studier

•

Förekomst av knäfraktur eller meniskskador
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Tabell 1. Redovisning för sökning i databaser.
Databas
Datum sökning

PubMed
2016-09-16
AMED
2016-09-13
SveMed+
2016-09-16
SportDiscus
2016-09-14
Scopus
2016-09-14

Sökord

Avgränsningar

Träffar

“Anterior cruciate ligament
reconstruction” AND
“rehabilitation”

Clinical trial,
2011-2016

70

“Anterior cruciate ligament
reconsruction”

abstract available
2011-2015
journal, article,
english

“Korsbandsrekonstruktion”
“Rehabilitering”

Dubletter

Inkluderade
efter abstract

Inkluderade

36

16

82

7

10

1

4

0

0

0

“anterior cruciate ligament
reconstruction”

RCT, 20112016,
Rehabilitation

11

2

5

3

“anterior cruciate ligament
reconstruction”

Article, , 20112016, english,
human, journals

43

12

2

0

“Anterior cruciate ligament
reconstruction”AND
“rehabilitation”

Clinical trial,
2011-2016,
english

8

6

2

0

218

27

55

20

Web of Science
2016-09-20

Totalt

Urvalsprocess
När sökningarna i databaserna var genomförda upprättades en tabell enligt PICO
Population, Intervention, Control och Outcome (SBU Statens beredning för medicinsk
utvärdering 2014b) men med modifiering, för att få en överblick på studiernas syfte, val av
utfallsmått samt uppföljningstid, se bilaga 1. Överblicken visade det breda spannet av olika
frågeformulär, kliniska mätmetoder och funktionella tester som finns för att utvärdera
rekonstruktionens resultat. Den visade också komplexiteten i sammanställning och
redovisning av tidsaspekten för varje enskild studie. Från PICO-tabellen gjordes sedan en
översikt på hur ofta varje verktyg användes för att kunna göra ytterligare avgränsningar
med avseende att inkludera de mest frekvent använda verktygen, se bilaga 2.
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Resultatredovisning
Av de 20 studier som inkluderades i översikten har de flesta studier använt ett flertal olika
mätinstrument i en och samma studie, se bilaga 2. Som följd av detta har de subjektiva
mätmetoderna delats in i 29 redovisade resultat, de objektiva mätmetoderna har 9
redovisade resultat och aktivitetsnivån 10 redovisade resultat, fördelat på 20 studier.

Kvalitetsgranskning
Verktyg för kvalitetsgranskning av studierna var PEDro Scale (Physiotherapy Evidence
Database 2016). PEDro granskar metodologiska delar av en studie och inte eventuell nivå
av evidens eller valda interventioner. Verktyget är en skala med elva olika kriterier som
totalt kan ge tio poäng då första kriteriet exkluderas. Kriterierna besvaras med ja eller nej
där varje ja-svar ger ett poäng. Om ett kriterium besvaras med nej eller om det ej går att
besvara frågan på grund av att författarna inte har redovisat efterfrågad metod, ges 0 poäng.
Medel till hög kvalitet kräver minst 6 poäng. Då de inledande fem artikelgranskningarna
överensstämde med PEDro databasens egen granskning validerades författarnas sätt att
själv granska studierna, se bilaga 1.
Etiska överväganden
De etiska svårigheter som eventuellt kan uppstå är i urvalet av artiklar samt redovisning av
resultatet. Gallring av artiklarna gjordes utifrån inklusion- och exklusionskriterier, syfte
och relevans utan författarnas personliga åsikter eller preferenser.
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Resultat
Alla inkluderade studier hade operation av skadat ACL som huvudbehandling och
interventionsgrupperna utformades med hänsyn till vilken typ av graft som jämfördes, där
“ursprung” och “tjocklek” var olika variabler eller så var operationstekniker det som
bildade grupperna. Den efterföljande eller inledande behandlingen i kombination med
rekonstruktion var också parametrar som formade interventionsgrupperna. Uppföljningstid
för formulär och tester varierar mellan studierna från 1,5 vecka till 15 år, se PICO-tabell,
bilaga 1.

Hur påverkas den upplevda knäfunktionen?
För att ta reda på patientens egen upplevda knäfunktion har studierna använt olika
fråge/skattningsformulär som besvarats före och efter operation, se tabell 2-4.
I 19 av 29 resultat visades att patienten upplevde att operationen förbättrat knäfunktionen.
2 resultat rapporterade att operationen inte förbättrat knäfunktionen (Bieler et al. 2014,
Ibrahim et al. 2015). Ibrahim et al(2015)rapporterade på Lysholms score att operationen
inte förbättrat funktionen, men detta stöddes inte av IKDC-formuläret där deras resultat
visade förbättring efter operation, se tabell 3 och tabell 2. På samma sätt fick Bieler et al
(2014) negativt resultat enligt KOOS-formuläret men inte enligt Lysholm, se tabell 4
KOOS och tabell 3 Lysholm.
Resterande 8 resultat kunde inte tolkas då studierna inte redovisade någon statistisk
signifikans för resultatet och därmed gick det ej att avgöra om det är interventionen som
gett det resultatet.
Det var få skillnader mellan de olika interventions-grupperna vad gäller subjektivt upplevd
knäfunktion. För olika operationstekniker sågs en fördel för high-tension kontra lowtension, (2016) (tabell 4 KOOS). För olika rehabiliteringsval var det mer fördelaktigt med
closed kinetic-övningar än open kinetic-övningar, (2014) (tabell 3 Lysholm) och positiv
bild-feedback jämfört med negativ bild-feedback, Zaffagnini et al(2013) (tabell 2 IKDC).
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Tabell 2. Artiklar som använt IKDC före och efter intervention.
IKDC
International Knee
Documentation Committee

Signifikant skillnad
Intervention

mellan interventionsgrupper

Författare, år

Signifikant högre

Signifikant lägre

score postoperation

score postoperation

jämfört med

jämfört med

preoperation

preoperation

Jämförelse high- respektive
Akelman et al. 2016

low-tension

Nej

Ej redovisat.

Nej

Ej redovisat.

på hamstring/patella- graft
Björnsson et al, 2016

Jämförelse patellartendon- och
hamstringtendon-graft
Jämförelse double- och single

Bohn et al, 2015

bundle graft, samt allograf
eller autograft, med

Nej

Ja.

kontrollgrupp
Signifikans ej
redovisad.
Chen et al, 2015

Jämförelse tidig respektive sen
operation.

Nej

Tidig op: 74% skattade
normal funktion
Sen op: 61% skattade
normal funktion

Jämförelse rehabträning med
Ediz et al, 2011

eller utan elektrostimulering

Nej

Ej redovisat.

efter ACL rekonstruktion
Gobbi et al, 2012
Ibrahim et al, 2015

Jämförelse double- och single
bundle semitendinosus-graft
Jämförelse fixationsteknik av
double bundle hamstring-graft

Lubowitz, Schwartzberg &

Jämförelse fxationsteknik i

Smtih, 2013

tibia vid allograf operation

Lund et al, 2014

Jämförelse quadriceps tendonoch patellar tendon-graf

Nej

Ja.

Nej

Ja

Nej
Nej

Jämförelse användning av
Mayr et al, 2014

brace respektive ingen brace
Jämförelse semitendinosusoch bone patellar bone-graft

Ja
Ja för IKDC subj.

Nej

postoperativt
Papalia et al, 2015

Ej redovisat.

Ej redovisat för IKDC
obj.

Nej

Ja.

Nej

Ja

Jämförelse tidig respektive sen
Valkering et al, 2015

utskrivning från klinik
postoperativt
Jämförelse postoperativ

Zaffagnini et al, 2013

rehabilitering med positiv eller
negativ Art Video Insight

Ja, positiv Art Video
Insight signifikant
högre än negativ Art

Ja.

Video Insight
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Tabell 3. Artiklar som använt Lysholm Knee Score före och efter intervention.
Lysholm Knee Score
Författare, år

Bieler et al, 2014

Björnsson et al, 2016

Bohn et al, 2015
Chen et al, 2015
Gobbi et al, 2012
Ibrahim et al, 2015

Kautzner et al, 2015

Intervention

Jämförelse högintensiv respektive lågintensiv
rehabliteringsträning postoperativt
Jämförelse patellartendon- och hamstringtendongraft
Jämförelse double- och single bundle graft, samt
allograf eller autograft, med kontrollgrupp
Jämförelse tidig respektive sen operation.
Jämförelse double- och single bundle
semitendinosus-graft
Jämförelse fixationsteknik av double bundle
hamstring-graft
Jämförelse bone patellar bone-graft och hamstringgraft

Signifikant skillnad

Signifikant högre score

Signifikant lägre score

mellan interventions-

postoperation jämfört

postoperation jämfört

grupper

med preoperation

med preoperation

Nej.

Ja.

Nej.

Ja.

Nej.

Ja.

Nej.

Ej redovisat.

Nej.

Ej redovisat.

Nej.

Ingen signifikant skillnad.

Nej.

Ja.

Ja. Closed Kinetic
Ucar et al, 2014

Jämförelse closed kinetic övningar med open

övningar signifikant

kinetic övningar postoperativt

högre score än Open

Ja.

Kinetic övningar.
Ja. ACL
reconstruction
Ouyang et al, 2016

Jämförelse mellan ACL reconstruction med

signifikant högre

rehabilitering postoperativt och anti-inflammatorisk

score än anti-

medicinering med rehabilitering

Ja.

inflammatorisk
medicinering och
rehabilitering.

Papalia et al, 2015

Valkering et al, 2015
Zhang et al, 2012

Jämförelse semitendinosus- och bone patellar bonegraft
Jämförelse tidig respektive sen utskrivning från
klinik postoperativt
Jämförelse operationsteknik med transtibial
och anteriomedial fäste

Nej.

Ja.

Nej.

Ja.

Nej.

Ja.
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Tabell 4. Artiklar som använt KOOS före och efter intervention.
KOOS
Knee injury and

Signifikant skillnad

Osteoarthritis Outcome

mellan

Score

Intervention

interventionsgrupper

Signifikant högre

Signifikant lägre score

score postoperation jämfört

postoperation jämfört

med preoperation

med preoperation

Författare, år
Jämförelse high- respektive lowAkelman et al, 2016

tension
på hamstring/patella- graft

Ja. Low-tension
signifikant lägre

Ej redovisat.

score än hightension.

Jämförelse högintensiv
Bieler et al, 2014

respektive lågintensiv
rehabliteringsträning

Nej.

Ingen signifikant skillnad.

postoperativt
Jämförelse double- och single
Bohn et al, 2015

bundle graft, samt allograf eller

Nej.

Ja.

autograft, med kontrollgrupp
Ja för smärta, sport,
Lund et al, 2014

Jämförelse quadriceps tendonoch patellar tendon-graf

livskvalitet kategorier..
Nej.

Ingen signifikant skillnad
för symtom och ADL
kategorier.
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Hur påverkades knäfunktionen mätt objektivt?
Förutom att använda subjektiva mätmetoder förekom även objektiva tester så som hoppoch gångtester, se tabell 5.
7 inkluderade studier använde någon form av hopptester, se tabell 5. 3 resultat visade på
signifikanta förbättringar efter jämfört med före operation (Bjornsson et al. 2016, Fu et al.
2013, Shaarani et al. 2013) De som fick specifik träning före operationen hade bättre
resultat än de som inte tränade före (Shaarani et al. 2013) likaså var det en fördel för
hoppfunktionen att inte använda ortos postoperativt (Mayr et al. 2014).
3 resultat kunde inte tolkas då signifikansen av skillnaden pre- och postoperativt ej
redovisades(Akelman et al. 2016, Mayr et al. 2014, Papalia et al. 2015).
Inget resultat rapporterade att operationen försämrade hoppfunktionen men i 3 fall fann
man att hoppfunktionen inte blev bättre av operationen (Bieler et al. 2014, Bjornsson et al.
2016, Fu et al. 2013) där Björnsson et al (2016) redovisade att patellartendon-graft inte
kunde hoppa bättre efter operation. Fu et al (2013) fann att single-one-legged-hop blev
bättre men inte triple-one-legged-hop. Det vill säga att när patienten på ett ben skulle hoppa
ett hopp framåt, kunde denne hoppa längre efter operationen, men inte när han/hon på ett
ben skulle hoppa tre hopp framåt.

22

Tabell 5. Artiklar som använt någon form av hopptest före och efter intervention.
Hopptest

Författare, år

Intervention

Signifikant skillnad

Signifikant högre score

Signifikant lägre score

mellan interventions-

postoperation jämfört med

postoperation jämfört

grupper

preoperation

med preoperation

Jämförelse high- respektive
Akelman et al, 2016

low-tension

Nej.

Ej redovisat.

Nej.

Ingen signifikant skillnad.

på hamstring/patella- graft
Jämförelse högintensiv
Bieler et al, 2014

respektive lågintensiv
rehabliteringsträning
postoperativt

Björnsson et al, 2016

Jämförelse patellartendonoch hamstringtendon-graft

Ja. Hamstringtendon-

än patellartendon-graft.

med rehabiliteringsträning
och enbart

Nej.

rehabiliteringsträning

Jämförelse användning av
Mayr et al, 2013

brace respektive ingen brace
postoperativt

Shaarani et al, 2013

Papalia et al, 2015

Ja. Signifikant bättre

Ej redovisat.

för gruppen utan brace.
Ja. Träning preoperativt

träning preoperativt med

hade signifikant bättre

grupp utan rehabiliterings-

än de utan träning

träning preoperativt

preoperativt.

och bone patellar bone-graft

single-one legged-hop.

Ingen signifikant skillnad för triple-one legged-hop

Jämförelse rehabiliterings-

Jämförelse semitendinosus-

Ingen signifikant skillnad för patellartendon-graft.

Ja för båda grupper vad gäller

Jämförelse WBVT Vibrations
Fu et al, 2013

Ja för hamstringtendon-graft.

graft signifikant bättre

Nej.

Ja.

Ej redovisat.
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Kan patienten vara mera aktiv efter operation?
Tegner Activity Scale användes för att mäta patientens aktivitetsnivå före och efter
operation.
10 studier använde skalan och i 6 studier fann att patientens aktivitetsnivå blev högre av
ACL-rekonstruktion. 1 studie fann att aktivitetsnivån blev lägre, denna studie jämförde
high- och low tension graft (Akelman et al. 2016). 2 studier fann ingen skillnad i nivå
(Chen et al. 2015, Bjornsson et al. 2016). Chen et al (2015) jämförde tidig med sen
operation och Björnsson et al (2016) jämförde patellartendon- och hamstringtendon-graft. 1
studie kunde inte tolkas då signifikansen av skillnaden inte redovisades (Ediz et al. 2011).
Ingen fann skillnad mellan interventionsgrupperna.
Tabell 6. Artiklar som använt Tegner Actvity Scale före och efter intervention.
Tegner Activity Scale
Författare, år

Intervention

Signifikant skillnad mellan

Signifikant högre score

Signifikant lägre score

interventions-grupper

postoperation jämfört

postoperation jämfört

med preoperation

med preoperation

Jämförelse high- respektive
Akelman et al, 2016

low-tension

Nej.

Ja.

på hamstring/patella- graft
Jämförelse double- och single
Bohn et al, 2015

bundle graft, samt allograf eller

Nej.

Ja.

autograft, med kontrollgrupp
Björnsson et al, 2016

Chen et al, 2015

Jämförelse patellartendon- och
hamstringtendon-graft
Jämförelse tidig respektive sen
operation.

Nej.

Ingen signifikant skillnad.

Nej.

Ingen signifikant skillnad.

Nej.

Ej redovisat.

Jämförelse rehabträning med
Ediz et al, 2011

eller utan elektrostimulering
efter ACL rekonstruktion

Gobbi et al, 2012
Ibrahim et al, 2015

Kautzner et al, 2015

Jämförelse double- och single
bundle semitendinosus-graft
Jämförelse fixationsteknik av
double bundle hamstring-graft
Jämförelse bone patellar bonegraft och hamstring-graft

Nej.

Ja.

Nej.

Ja.

Nej.

Ja.

Nej.

Ja.

Nej.

Ja.

Jämförelse tidig respektive sen
Valkering et al, 2015

utskrivning från klinik
postoperativt
Jämförelse postoperativ

Zaffagnini et al, 2013

rehabilitering med positiv eller
negativ Art Video Insight
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Diskussion
Metoddiskussion
Den ursprungliga tanken med den här rapporten var att inkludera RCT-studier som jämfört
konservativ och operativ behandling av främre korsbandsskador. Vid inledande sökningar
insåg vi att det inte fanns ett tillräckligt stort underlag för att kunna göra en sådan
sammanställning. Vi valde istället att göra en sammanställning av RCT-studier som
undersökt funktion enbart hos korsbandsopererade, för att få en uppfattning om
rekonstruktionens inverkan på funktionen och sedan kunna diskutera detta vidare.
Vid inledningen av vår arbetsprocess hittade vi en välgjord review från 2010 (Delince,
Ghafil) som hade gjort en beskrivande forskningsöversikt för korsbandsoperationer.
Eftersom författarna till denna review har redovisat det som är gjort fram till 2010 valde vi
att avgränsa vår sökning till studier publicerade 2011 och framåt.
Det antal studier som jämfört operation med konservativ behandling av korsbandsskador,
är oftast inte randomiserade. Detta innebär att de inte är jämförbara i egentlig mening, då
dem patienter med mindre instabilitet och funktionsinskränkning efter skadan genomgår
konservativ behandling och de med större funktionsnedsättning och instabilitet opereras.
Detta tillsammans med vår uppfattning om att översikten skulle ha ett evidensgranskande
syfte ledde till begränsning till RCT-studier och vårt underlag blev då mycket limiterat.
Genom att inkludera även andra kategorier av studier och inte ha målet att söka evidens
hade resultatet i denna översikt kunnat bli bredare. Detta upplägg hade då efterliknat
strukturen och syfte Delincé, Ghafil (2012) som hade gjort en beskrivande review där inte
bara RCT-studier var inkluderade. Vidare finns en styrka i att resultatet som redovisas är
från källor med en relativt hög kvalitet som just RCT-studier bedöms vara (Physiotherapy
Evidence Database 2016, SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering 2014a).
Vid sökningarna av artiklar upptäckte vi att det ofta förekom att mätningarna av funktion
gjordes efter operationen, men inte före. Eftersom vi ville veta hur funktionen påverkades
av operation valdes alla sådana studier bort. Det fanns även en stor variation i under hur
lång tid studierna genomfördes. Uppföljningar och mätningar efter operation sträckte sig
mellan 1 vecka upp till flera år och detta kunde även skilja mellan mätmetoder i samma
studier. Då tidsaspekten är viktig att ha i beaktning valde vi att i PICO-tabellen visa över
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vilket tidsspann studierna sträckte sig, stället för att göra resultattabellerna mera komplexa.
Vi fick en stor mängd information som kan användas och redovisas på många olika sätt
beroende på vilket syfte man har. En stor utmaning var att göra resultatet förståeligt och
innehållsrikt.

Resultatdiskussion
Resultatet av vår litteraturöversikt visar att de olika utfallsmåtten för funktion som använts
i studierna i de flesta fallen förbättras efter en korsbandsoperation. I de subjektiva
mätningarna, det vill säga då patienten själv får skatta sin förmåga, var det en övervägande
majoritet som upplevde att operationen förbättrat deras knäfunktion. För de objektiva
mätningarna var det lika många som blev bättre och lika många som inte blev bättre. Då
patienterna ombads utmana knäfunktionen fysiskt genom olika hopptester, var det lika
många som förbättrades, som inte förbättrades. Det subjektiva resultatet är i mångt och
mycket det som värderas högre än de objektiva men det finns ändå något intressant i det
faktum att de olika måttens resultat skiljde sig från varandra.
Dock finns en stor aspekt att ta i beaktning för denna korrelation och de är studiegruppernas storlek. Underlaget för de subjektiva mätningarna i denna översikt är större än
för de objektiva mätningarna. Resultatet kan jämföras med det Moksnes & Risberg (2009)
redovisade, där skattade opererade patienter högre på IKDC än konservativt behandlade
men det konservativt behandlade utförde hopptesten bättre än dem opererade.
Dessa resultat tror vi kan bero på det som Kruse, Gray & Wright (2012) skrev angående
den prioritet som den neuromuskulära kontrollen får i den konservativa behandlingen.
Kanske blir både patient och vårdgivaren mer noggranna med den delen av rehabiliteringen
när korsbandet inte har lagats. Dessutom kommer dem som behandlats konservativt
tidigare igång med och kan få progression i träningen jämfört med dem som opereras.
Som tidigare nämnts är det svårt att med säkerhet veta vilka verkningsmekanismerna är
bakom förbättringarna efter rekonstruktion. Särskilt problematiskt är det eftersom det inte
finns tillräckligt många jämförande RCT-studier på området. Det finns studier som jämfört
konservativ och kirurgisk behandling av korsbandsskador, dock är dessa som regel inte
randomiserade och därmed inte jämförbara med tanke på att patienter selekteras till
operation baserat på funktionsnedsättning och instabilitet.
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En förklaring till att patienter upplever en förbättring av funktion efter en
korsbandsoperation jämfört med före operationen är att de befinner sig i en
läkningsprocess. De postoperativa riktlinjerna som används i Sverige är att patienterna vid
ungefär 6 månader kan börja återgå till tidigare idrottsutövande och förväntas återfå full
knästyrka och knäkontroll (Forsblad 2016). Den naturliga läkningsprocessen och
tidsaspekten innebär att de studier med långtidsuppföljningar av korsbandsopererade
kommer att visa en förbättring av funktionen när den jämförs med före och efter
intervention med följden att det då kan vara andra parametrar än operationen som gett
uppmätt resultat. På samma sätt kan rapporterade försämringar eller brist på förändring i ett
senare eller tidigare skede ha visat andra svar. Det finns i nuläget ingen konsensus om det
är operationen eller enbart kroppens egen läkningsmekanism som ger de uppmätta och
redovisade förbättringarna vid operativ behandling.

Konklusion
Resultatet visar att en majoritet av patienterna som fått ACL-rekonstruktion själva upplever
att deras knäfunktion förbättrats och dem har en högre aktivitetsnivå efter operation.
Resultatet för hopp- och gångtester var det lika stort antal patienter som blev bättre och
som inte rapporterade någon skillnad. Mer forskning på området krävs för att få mer
kunskap om verkningsmekanismer och optimera behandlingsval.
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Bilaga 1
Tabell 7. Modifierad PICO.
Författare, År
Titel

Population

Intervention

Utvärderingsinstrument/
utfallsmått

Pedro
_______________
Uppföljningstid

Akelman et al. 2016,
”Effect of Matching or Overconstraining Knee
Laxity During Anterior Cruciate Ligament
Reconstruction on Knee Osteoarthritis and
Clinical Outcomes: A Randomized Controlled
Trial With 84-Month Follow-up”

N= 90
Gr 1: (n=46)
Gr 2: (n=44)

Gr 1: Low Tension graft
Gr 2: High Tension graft

IKDC
KOOS
Tegner
SF-36
1-legged hop test distance

7/10
_______________
3 år
7 år

Bieler et al. 2014
”The Effects of High-Intensity versus LowIntensity Resistance Training on Leg Extensor
Power and Recovery of Knee Function after
ACL-Reconstruction ”

N= 50
Gr 1: (n=24)
Gr 2: (n=26)

Gr 1: HRT (high
intensity resistance
training)
Gr 2: LRT (low intensity
resistance training)

KOOS
Lysholm
Leg extensor power rig (leg
extensor muscle power)
One legged single hop
Triple hop test
Tegner acticity scale

6/10
_______________
7 veckor
14 veckor
20 veckor

Björnsson et al. 2016
”A Randomized Controlled Trial With Mean
16-Year Follow-up Comparing Hamstring and
Patellar Tendon Autografts in Anterior
Cruciate Ligament Reconstruction”

N=193
Gr 1: (n=61)
Gr 2: (n=86)

Gr 1:
PT= Patellartendon
Gr 2:
HT=Hamstringtendon

IKDC
1-legged hop test
Tegner
Lysholm
Knee-walking test

6/10
_______________
15 år

Bohn et al. 2015
”Rotational laxity after anatomical ACL
reconstruction measured by 3-D motion
analysis: a prospective randomized clinical
trial comparing anatomic and nonanatomic
ACL reconstruction techniques”

N= 45
Gr 1 (n=16)
Gr 2 (n=15)
Gr 3 (n= 14)
Gr 4 (n=16)

Gr 1: anatomic double
bundle
Gr 2: anatomic single
bundle
Gr 3: nonatomic single
bundle
Gr 4: kontroll

IKDC objective
IKDC subjective
KOOS
Tegner socre
Lysholm score

8/10
_______________
1 år

Chen et al. 2015
”A comparison of acute and chronic anterior
cruciate ligament reconstruction using LARS
artificial ligaments: a randomized prospective
study with a 5-year follow-up ”

N= 55
Gr 1: (n=27)
Gr 2: (n=28)

Gr 1: Acute operation
group
Gr 2: Late operation
group

Lysholm
Tegner activicty
IKDC rating scale
The Biodex System 3
isokinetic dynamometer
(styrka)

5/10
_______________
1 år
5 år

Ediz et al 2011
A randomized controlled trial of
electrostimulation effects
on effussion, swelling and pain recovery after
anterior cruciate ligament reconstruction: a
pilot study

N=29
Gr 1: (n=14)
Gr 2: (n=15)

Gr 1: Exercises
Gr 2: Exercises +
electrostimulering

IKDC
Tegner

7/10
_______________
12 veckor
6 mån

Fu et al, 2013,
The Effect of Early Whole-Body Vibration
Therapy on Neuromuscular Control After
Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A
Randomized Controlled Tria

N=48
Gr 1 (n=24)
Gr 2 (n=24)

Gr 1: WBVT
(Whole-Body Vibration
Therapy + conventional
rehab)
Gr 2: Refgrupp
(conventional rehab)

Isokinetic tests
(Cybex norm) quadriceps +
hamstrings
Single leg hop test
Triple hop test
Carioca Shuttle run

7/10
_______________
1 mån
3 mån
6 mån

Gobbi et al. 2012
Single- versus Double-bundle ACL
Reconstruction: Is There Any Difference in
Stability and Function at 3-year Follow up?

N=60
Gr 1: (n=30)
Gr 2: (n=30)

Gr 1: single bundle
Gr 2: double bundle

IKDC subjektiv
IKDC objective
Tegner activity
Marx
Noyes
Lysholm

8/10
_______________
6 mån
1 år
3 år
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Tegner
Ibrahim et al 2015
Intratunnel Versus Extratunnel Autologous
Hamstring Double-Bundle Graft for Anterior
Cruciate Ligament Reconstruction: A
Comparison of 2 Femoral Fixation Procedures

N=70
Gr 1: (n= 35)
Gr 2: (n=35)

Gr 1: Rigidfix cross-pin
fixation technique
Gr 2: double-bundle
ACL reconstruction via
the EndoButton

IKDC subjective (funktion)
Lysholm
Tegner

7/10
_______________
30 mån

Kautzner et al. 2015
A comparison of ACL reconstruction using
patellar tendon versus hamstring autograft in
female patients: a prospective randomised
study

N=150
Gr 1: (n=75)
Gr 2: (n=75)

Gr1: BTB bone patellar
bone graft
Gr 2: HS Hamstring
graft

Tegner-Lysholm knee score

7/10
_______________
3 mån
6 mån
1 år
2 år

Lubovitz, Schwartzberg & Smith 2013
Randomized Controlled Trial Comparing AllInside Anterior Cruciate Ligament
Reconstruction Technique With Anterior
Cruciate Ligament Reconstruction With a Full
Tibial Tunnel

N=150
Gr 1: (n=75)
Gr2: (n=75)

Gr 1: Endoscopic
Gr 2: All inside

IKDC knee examination form
IKDC subjective knee
evaluation form
Short form (Sf-12)

6/10
_______________
1.5 veckor
6 veckor
1 år
2 år

Lund et al. 2014
Is Quadriceps Tendon a Better Graft Choice
Than Patellar Tendon? A Prospective
Randomized Study

N=51
Gr 1: (n=26)
Gr 2: (n=25)

Gr 1: quadriceps tendon
graft ACLR
Gr 2: patellar tendon
graft ACLR

KOOS
IKDC subjective

8/10
_______________
1 år
2 år

Mayr et al 2014
Brace or no-brace after ACL graft? Four-year
results of a prospective clinical trial

N=64
Gr 1: (n= 32)
Gr 2: (n= 32)

Gr 1: stabilizing knee
brace 6 weeks postop
Gr 2: no knee brace

IKDC 2000
Tegner
Lysholm
One legged hop test

6/10
_______________
1 år
4 år

Ouyang et al 2016
The curative efficacy of arthroscopic
therapy in treating anterior cruciate ligament
rupture with secondary osteoarthritis

N=68
Gr 1: (n=38)
Gr 2: (n=30)

Gr 1: ACL
reconstruction + OA
debridement and
functional rehab
trainning under
arthroscopy,
Gr 2: Analgesic, antiinflammatory drugs and
functional rehab

Lysholm
Modified McGill Pain Scale
Peak Torque
quadriceps/Isokinetic Muscle
Strength (=Avergare power +
optimal single work, peak
torque)

4/10
_______________
3 mån

Papalia et al, 2015
Anterior cruciate ligament reconstruction and
return to sport activity: postural control as the
key to success

N=40
Gr 1: (n=20)
Gr 2: (n=20)

Gr 1: Semitendinosus
and gracilis tendon graft
(STG)
Gr 2: Middle ⅓ bonepatellar tendon-bone
graft (BPTB)

IKDC
Lysholm
Single-legged hop
Timed hop
Crossover triple hop
KAM test

7/10
_______________
3 mån
6 mån

Sharaani et al. 2013
Effect of Prehabilitation on the Outcome of
Anterior Cruciate Ligament Reconstruction

N= 20
Gr 1: ( n=14)
Gr 2: ( n=9)

Gr 1:
6 week gym and home
based excercise
preoperativt
Gr 2: kontroll utan
träning preoperativt

Single legged hop test
MCKR (modified cinncinati
knee rating score)
Quadriceps + hamstrings
peak torque, average
work/repitition + deficits

7/10
_______________
12 veckor

Ucar et al. 2014
Evaluation of Open and Closed Kinetic Chain
Exercises in Rehabilitation Following Anterior
Cruciate Ligament Reconstruction

N= 58
Gr1: (n=30)
Gr2 : (n=28)

Gr 1: Closed kinetiv
chain excercises (CKC)
Gr 2: open kinetic chain
excercises (OKC)

Lysholm score

6/10
_______________
3 mån
6 mån

Valkering et al, 2015,
Pain experience and functional outcome of
inpatient versus outpatient anterior cruciate

N=46
Gr 1: (n=23)
Gr 2: (n=23)

Gr 1: Outpatient care
(discharged day of op,
Gr 2: Inpatient care

IKDC
Tegner
Lysholm

7/10
_______________
3 mån
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ligament reconstruction, an equivalence
randomized controlled trial with 12 months
follow-up

(discharged 2 days post
op)

6 mån
1 år

Zaffagnini et al 2013
The VideoinsightÒ method: improving
rehabilitation following anterior cruciate
ligament reconstruction—a preliminary study

N=106
Gr 1: (n=53)
Gr 2: (n=53)

Gr 1: 1 Art Video
positive insight
Gr 2: 1 Art Video
unfavourable insight

IKDC
Tegner
SF-36
TSK (tampa scale)

7/10
_______________
3 mån

Zhang et al, 2012,
Comparison of two methods of femoral tunnel
preparation in single-bundle anterior cruciate
ligament reconstruction. A prospective
randomized study

N=76
Gr 1: (n=38)
Gr 2: (n=38)

Gr 1= TT, Transtibial,
Gr 2 = AM,
Anteriomedial

Lysholm

7/10
_______________
1 år
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Bilaga 2
Tabell 8. Vilka instrument som använts för att mäta utfall i respektive studie.
Behandlingsmetod:

IKDC

Tegner

X

X

Lysholm

Hopptest*

SF36/SF12

Peak
Torque
*

Övriga
translation/R
OM-tester*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KOOS

Gångtester*

Artikel:

Akelman et al.
2016, USA
Bieler et al.
2014
Danmark
Björnsson et al.
2016, Sverige
Bohn et al.
2015
Danmark
Chen et al.
2015, Kina
Ediz et al 2011.
Turkiet
Fu et al, 2013,
Kina
Gobbi et al.
2012, Japan
Ibrahim et al
2015, Kuwait
Kautzner et al.
2015, Tjeckien
Lubowitz,
Schwartzberg
& Smith. 2013,
USA
Lund et al.
2014
Danmark
Mayr et al
2013
Tyskland
Ouyang et al,
2016, Kina
Papalia et al,
2014, Italien
Sharaani et al.
2013, Irland
Ucar et al.
2014, Turkiet
Valkering,
2014,
Nederländerna
Zaffagnini et al,
2013, Italien
Zhang et al,
2012, China

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

Hypertrofimätning*

X

X

X

X
X

VAS
smärta

X

X

X

Övriga
frågeformulär
*

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

* Tabell 7
Gångtester: Knee Walking, Shuttle Run, Baropodometric Test.
Hopptester: 1-legged hop test, Single-hop test, Triple-hop test, CMJ Counter Movement Jump
Peak Torque: Isometric/Isokinetic Muscle Strenght Test Quadriceps/Hamstring
Övriga translation/ROM-tester: Lachman, Pivot-Shift, KT-1000, KT-2000 Noyes Knee Test, Goniometer, Anterior draw test, KAM
Knee Adduction Movement, LSI Leg Symmetri Index
Övriga frågeformulär: PAS Physical Activity Scale, MMPS Modified McGill Pain Scale, MCKR Modified Cinncinati Knee Rating
Score, TSK Tampa Scale
Hypertrofimätning: Hypertrofi, Omkrets muskelbuk, Muskelbiopsi,Tvärsnittsarea med MR
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