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Metod 

Metod för framtagande av dokument: Litteratursökning genom Pub Med, Akademiska 
Avhandlingar och Textböcker inom området (The Spine, Principles of Spinal Surgery, The 
Textbook of Spinal Surgery, Thoracolumbar Spine Fractures, Surgery for Spinal Cord 
Injuries, Moes Textbook of Scoliosis, Essentials of the Spine, Orthopedic Knowledge Update 
AAOS). 
Tidpunkt för framtagande av dokument 991001 - 011113 

Definition 
Det aktuella dokumentet behandlar ortopediskt neurotrauma, med vilket avses traumatisk 
skada av kotpelarens olika strukturer, dvs stödjevävnad och nervvävnad. Kotpelarskador defi-
nieras som skador i halsrygg, bröstrygg, ländrygg och korsben. Dokumentet omfattar den 
akuta behandlingen av traumatiska skador av kotpelaren orsakade av högenergivåld. För en 
vidare förståelse av området och behandlingsprinciper diskuteras klassifikation, epidemiologi, 
etiologi, patoanatomi/biomekanik och prevention.  

Området ortopediskt neurotrauma utgör ett stort och viktigt område inom traumatologin med 
ofta betydande invaliditet för den drabbade individen. Aktuella behandlingsmetoder baseras 
närmast helt på retrospektiva undersökningar och beprövad erfarenhet. Val av behandling är 
av dessa skäl på flera avgörande punkter kontroversiellt. Av denna anledning har författaren 
valt att relativt detaljerat presentera bakomliggande historik och litteratur.  

Någon möjlighet att ange strikta riktlinjer för behandling finns ej. Sammanfattande rekom-
mendationer för behandling gives dock och bör huvudsakligen ses som en sammanvägning av 
tillgänglig information på de lägre evidensbaserade nivåerna. 

Framställningen uppdelas i allmänna principer för medicinsk, farmakologisk, konservativ och 
operativ behandling. Eftersom indikationer och behandlingsprinciper varierar för olika skade-
nivåer (halsrygg, bröstrygg, thorakolumbala övergången, ländrygg och sacrum) och skade-
typer diskuteras dessa även separat. Klassificeringen av bröst- och ländryggskador har gjorts 
enligt Magerl (-94) med uppdelning i A, B och C-skada.  

Introduktion  
Kotpelarskador ger ej sällan upphov till betydande invaliditet och det medicinska omhänder-
tagandet måste karakteriseras av stor omsorg och hög kvalitet. En optimal akut handläggning 
av den ryggskadade patienten på skadeplats samt på akutsjukhuset är av största betydelse för 
att begränsa ett ofta livslångt funktionsbortfall och för att möjliggöra tidigt insatt rehabiliter-
ing.  

Kotpelaren består av skelett, diskar, leder, ledband, muskulatur, ryggmärg och nervrötter och 
utgör en del av såväl rörelseapparaten som centrala och perifera nervsystemet. Kotpelaren 
begränsas kranialt av huvudet och kaudalt av bäckenet. Strukturens komplexitet avspeglas i 
den mångfald av skadetyper som förekommer. I stort sett alla kombinationer av skador invol-
verande stödjevävnad (t.ex. kota, disk, led) och nervvävnad (ryggmärg, nervrot) förekommer. 
Skadan kan drabba en enskild struktur i kotpelaren, som t.ex. kotkroppen, eller flera strukturer 
som t.ex. kotkroppen och ett ledband, eller såväl stödjevävnad som nervvävnad, som vid 
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luxationsfraktur med ryggmärgsskada. Variationen av skadetyper ökas ytterligare av att bio-
mekanik, neurologi, prognos och komplikationsmönster dessutom varierar med den nivå av 
kotpelaren som är skadad. 

Skador i kotpelaren kan uppdelas på flera olika sätt, enligt anatomisk lokalisation (halsrygg, 
bröstrygg, ländrygg, korsben), enligt morfologi (luxation-, "burst"-, disk-, ledbandsskada 
m.m.) eller enligt skademekanism (kompression, distraktion, flexion, extension, rotation) och 
även enligt grad av "stabilitet" i stabil och instabil skada. Skadepanoramat kan också uppdelas 
med avseende på grad och typ av nervvävnadsskada.  

Diagnostik inom området ortopediskt neurotrauma baseras på symptom samt kliniska och 
radiologiska undersökningsfynd. Behandlingen är vid lindrig skada konservativ (korsett, 
haloväst, halskrage) och vid svårare skada operativ, vilket vanligen innebär dekompression av 
nervvävnad, korrektion av felställning, fixation i normaliserat läge och fusion av skadade 
rörelsesegment.  

Målsättningen med behandlingen är att återställa kotpelarens funktion som en del i rörelse-
apparaten och att restituera neurologisk funktion med det övergripande syftet att minimera 
framtida invaliditet.  

P.g.a. ämnets omfattning är vissa begränsningar nödvändiga. Skador utlösta av högenergivåld 
har en olikartad epidemiologi, etiologi, patoanatomi, naturalförlopp och behandling jämfört 
med kotkompression uppkommen genom trivialt trauma hos äldre patient med osteoporos. 
Även om gränsdragningen mellan dessa två olika typer av skador är svår så berörs huvud-
sakligen det akuta omhändertagandet av traumatiska kotpelarskador utlösta av högenergivåld. 
Kotkompression associerad till osteoporos och "fall i samma plan" omfattas ej. Operativ tek-
nik berörs endast vad gäller principer, för detaljerad information rekommenderas gängse 
handböcker. Det bör dock framhållas att modern handläggning av spinal traumatologi endast 
kan inläras och behärskas genom arbete på ryggkirurgiskt center med erfarenhet av såväl 
främre som bakre ingrepp på kotpelaren. 

Vid ortopediskt neurotrauma krävs ofta rehabilitering i betydande omfattning, i synnerhet vid 
ryggmärgsskada. Rehabilitering omfattas dock ej av översikten. "Whiplash associated disor-
der" (WAD) omfattas ej emedan det ej är ett patoanatomiskt definierat tillstånd och behand-
ling framför allt är aktuell vid kroniska besvär, ej akuta. Kotpelarskada hos barn ingår ej i 
dokumentet, ej heller kotpelarskada vid patologiska tillstånd i rörelseapparaten, såsom Mb 
Bechterew och rheumatoid arthrit. 

Epidemiologi 
Den vanligaste orsaken till kotfraktur i Sverige är fall från höjd och trafikolycka (Soreff -77). 
I Soreffs studie av 147 patienter med thorakolumbal fraktur inträffade 36 % vid fall från höjd 
och 22 % vid trafikolycka. Trafikolycka är den dominerande orsaken till ryggmärgsskada 
(SCI = Spinal Cord Injury) i Skandinavien. I Danmark förorsakar trafikolycka 4 % av SCI, 
fall 26 %, sport och fritid 12 % och skottskada/våld endast 2 % (Biering Sorensen -90). Detta 
kan jämföras med Louisiana, USA, där andelen SCI förorsakade av skottskada/våld är så hög 
som 42 % (Mawson -91).  

Generellt inträffar skador i bröstrygg och ländrygg främst i den thorakolumbala övergången, 
med 50 % -74 % i nivå T11-L2 (Nicoll -49, Soreff -77, Magerl -94, Stolze -97) (Fig 25). Or-



4 

saken till detta är med stor sannolikhet anatomiska förhållanden. Den styva bröstryggen, sta-
biliserad av revben och sternum övergår i den betydligt rörligare ländryggen och thorakal 
kyfos i övergår i lumbal lordos pga ökad främre diskhöjd lumbalt.  

 

Figur. 1. Nivåfördelning av 1445 bröst- och ländryggsskador (Magerl -94). 

P.g.a. anatomiska förhållanden, ryggmärgen slutar vid L1-L2 nivå, så är kotpelarskador med 
SCI annorlunda fördelade. Den neurologiska skadenivån av SCI fördelas på 52 % cervikala, 
29 % thorakala, 15 % lumbala och 4 % sakrala (Griffin -81). Vid SCI är andelen kompletta 
skador högst i bröstryggen (78 %), följt av thorakolumbala övergången (T11-L1) (65 %), och 
halsryggen (60 %). Kompletta skador är vanligare vid luxation och fraktur-luxation (B- och 
C- skada) än vid kompressionsskada såsom burstfraktur (A-skada) (Tator -83). 

Antalet personer med kotfraktur i hals-, bröst-, och ländrygg (ICD 805, 806) vårdade inom 
sluten vård i Sverige 1996 var 5097, varav 639 med "ryggmärgsskada" (Patientregistret, Soci-
alstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, version 981208). Huvuddelen utgörs av fraktur utlösta 
av lågenergivåld, med osteopeni som bidragande orsak, i synnerhet hos de äldre. Den exakta 
incidensen av kotfrakturer utlöst av högenergivåld är ej känd. 

 

Figur 2. Fördelning av kotpelarfrakturer (halsrygg, bröstrygg, ländrygg) utan rygg-
märgsskada 1996 
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Av ovan nämnda 5097 patienter var endast 996 under 45 år och 1771 under 65 år. Med anta-
gandet att samtliga patienter över 65 års ålder ådrog sig lågenergiskada och att 1400/1771 (80 
%) av patienterna under 65 år ådrog sig högenergiskada kan således incidensen av kotpelar-
skada för hela riket 1996 grovt uppskattas till 1400/8.5 milj., vilket innebär 16/100 000 invå-
nare. I likhet med övrigt trauma är kotpelarskada utlöst av högenergivåld dubbelt så vanligt 
hos män som hos kvinnor. Den vanligaste åldersgruppen är 45-64 år med en incidens av 
34/100 000, 40/100 000 hos män och 27/100 000 hos kvinnor. Männen dominerar således 
trots förekomst av kvinnor med osteoporosrelaterad fraktur i åldersgruppen 45-64 år. Kot-
pelarskador är ovanliga hos barn. Incidensen kan beräknas till 3,5/100 000.  

För Stockholms län med 1,5 milj invånare skulle nämnda incidens innebära 240 kotpelar-
skador av högenergitrauma/år, och för Sveriges del 1440 årliga fall. Incidensen av SCI är be-
tydligt lägre. Internationellt anges årliga incidenssiffror på 9-50 fall/miljon invånare med den 
högsta incidensen i USA och den lägsta i Danmark (Biering-Sorenson -90). Incidensen av SCI 
(Frankel A, B, C, ej D) i Sverige har angivits till 13/miljon invånare, dvs c:a 117 fall/år i 
Sverige (Socialstyrelsen -92). Enligt tillgängliga relativt grova epidemiologiska data är såle-
des 8 % av kotpelarskador behandlade i sluten vård associerade med SCI. Kotpelarskador 
utan SCI är således volymmässigt helt dominerande (92 %). 

Det låga antalet kotpelarskador med SCI har lett till flera svenska utredningar angående 
lämplig grad av centralisering av behandling och fr.a. rehabilitering efter SCI. En komplett 
SCI utgör för den drabbade individen en medicinsk och personlig katastrof. För att optimera 
rehabilitering har i flera länder utvecklats spinalskadecentra, t.ex. Perth i Australien och 
Rancho los Amigos i Kalifornien med mönster från välkända Stoke Mandeville i England 
(Waters -99). På dessa centra sker den akuta vården och rehabiliteringen inom ramen för 
samma organisation. Denna organisationsform är internationellt sett dock ovanlig och före-
kommer i dag ej heller i Sverige. Akuta kotpelarskador med och utan SCI handläggs i Sverige 
på ortoped- och neurokirurgiska kliniker. Efter det akuta förloppet remitteras patient med SCI 
till högspecialiserad rehabklinik. 

 

Figur 3. Åldersfördelning av fraktur i hals-, bröst-, och ländrygg med ryggmärgsskada 1996. 
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Kostnader 
Någon beräkning av kostnader för kotpelarskada utan neurologi finns ej. De samhälleliga 
kostnaderna för komplett SCI är höga. Berkowitz (-93) uppskattade den genomsnittliga kost-
naden för de 2 första årens vård till 103 411 US $ (1988). Livstidskostnaden för sjukvård och 
förlorad produktionsförmåga för en individ med paraplegi vid 33 års ålder uppskattades till 
500 000 $ och den för tetraplegi vid 27 års ålder 1 million $. Kostnaden varierar således över 
tid samt med åldern för patienten och nivån på skadan. Man har uppskattat att kostnaderna för 
SCI i USA utgör 5 % av de totala kostnaderna orsakade av trauma (8.5 av totalt 158 miljarder 
US$) (Rice -89). Proportionerna torde vara likartade i Sverige.  

Prevention 
En förändrad fördelning mellan patienter med komplett och inkomplett SCI har rapporterats. 
Före 1970 hade ca 2/3 av patienter som kom till tertiära behandlingscentra i USA en komplett 
skada, jämfört med endast 1/3 på 90-talet (Tator -93). Orsaken är oklar men antagligen multi-
faktoriell. Faktorer av sannolik betydelse är användande av bilbälte, bättre prehospital vård 
och tidigare remittering till specialistomhändertagande. Bilbälte minskar påtagligt risken för 
att slungas ur bil vid trafikolycka, vilket har rapporterats innebära en 36-faldig ökning av ris-
ken för SCI (Huelke -81). Eftersom någon effektiv behandling av SCI ännu ej finns tillgänglig 
så förblir prevention tills vidare den viktigaste faktorn i arbetet på att minska effekterna av 
dessa betydande skador. 

Beteendefaktorer avgör till stora delar risken för kotpelarskador med eller utan SCI. De orsa-
kas i allmänhet av högenergivåld i samband med trafikolyckor och av fall från högre höjd, 
och till en mindre del av sport och fritidsolyckor, t.ex. dykning. Alkoholbruk och andra typer 
av riskbeteende i trafiken och vid dykning är associerade till SCI (Allen -82).  

Ersmark (-86) rapporterade att hela 22 % av 133 övre halsryggskador i Stockholm 1970-1983 
var associerade till alkohol eller drogpåverkan, 44 % av skadorna inträffade vid trafikolycka, 
44 % vid fall och 8 % vid dykning.  

Symptom och klinisk bild 
Det vanligaste symptomet vid kotpelarskada är smärta i rygg. Smärtans lokalisation motsvarar 
relativt väl skadans lokalisation, fullständig överensstämmelse är dock ej alltid fallet. Vid 
thorakolumbal skada ses ej sällan smärta längre ned i ländrygg. Vid halsryggskada föreligger 
rörelsekorrelerad nacksmärta samt rörelseinskränkning.  

Vid t.ex. densfraktur är symptomen ibland mycket diskreta med endast måttlig nacksmärta. 
Mixter-Osgood (-10) gav en beskrivning av halsryggskador som stämmer även i dag : " the 
immediate symptoms which follow these injuries vary from almost instant death to an almost 
entire absence of all symptoms except neck rigidity and asymmetrical head position. The 
striking phenomenon is the frequency with which only comparatively slight symptoms result".  

Vid luxationsfraktur kan en fixerad oftast kyfotisk felställning observeras vid inspektion. 
Palpatorisk ömhet kan föreligga även utan skada av bakre pelaren. Om ömhet är förenad med 
svullnad och hämatom och fr.a. vid palpabel defekt över lig. interspinale föreligger oftast 
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bakre ligamentskada, vilket antyder instabilitet. Fyndens diagnostiska värde (sensitivitet, spe-
cificitet, positivt och negativ prediktivt värde) är dock ej kända.  

Om patienten är vid medvetande är neurologiskt bortfall i form av sensibilitet, motorik och 
blåsfunktion oftast, men ej alltid, uppenbart. I Kanedas material av 150 patienter med thora-
kolumbal burstfraktur med neurologi förelåg blåspares hos 22 % (Kaneda -97). Majoriteten 
(129/150) hade bortfall av typen Frankel D, vilket innebär att gångförmågan ej var utslagen 
och endast 2/150 fall var kompletta. Burstfraktur, som är den vanligaste frakturtypen med 
neurologi man möter i klinisk praxis, är således oftast förenad med ett begränsat neurologiskt 
bortfall.  

Den kliniska bilden vid kotpelarskada är mycket blandad, fr.a. beroende på förekomsten av 
ytterligare skador. Förekomst av andra skador maskerar ofta neurologiska bortfall, särskilt vid 
medvetslöshet, men ofta även vid extremitetsskador och vid spinal shock. Spinal shock inne-
bär förlust av motorik, sensibilitet och sympatikusfunktion nedom skadenivån. Vid spinal 
chock föreligger en slapp pares, inga sensoriska funktioner distalt om skadenivån samt are-
flexi med bortfall av sen- och bulbo-cavernosus reflex. Den kliniska relevansen av spinal 
chock är att den kan maskera en inkomplett skada, som ter sig komplett pga den spinala 
chocken. Återkomst av bulbo-cavernosus reflex hos man eller anal kontraktion vid drag i 
KAD hos kvinna indikerar att den spinala chocken är överstånden, vilket tillåter adekvat be-
dömning av neurologiskt bortfall. Parasympatikus är opåverkad, vilket leder till en icke kom-
penserad vagusövervikt. Mekanismen för spinal shock är ej helt känd. Den spinala chocken är 
mer uttalad och längre ju högre och ju mer uttalad SCI som föreligger. Den är således uttalad 
vid komplett cervikal SCI och minimal vid lumbal SCI. Durationen är variabel, vanligen un-
der något dygn efter traumat, men kan kvarstå i månader. 

Hypotension och cirkulatorisk svikt kan orsakas av såväl hypovolemisk chock som neurogen 
chock. Hypovolemisk chock karakteriseras av hypotension, tachycardi och kallsvettighet och 
neurogen chock av hypotension, bradycardi och varm, torr hud. Neurogen chock beror på 
bortfall av sympatikustonus distalt om skadan och ses fr.a. vid cervikal SCI. Behandlingen vid 
de två olika typerna av cirkulatorisk chock skiljer sig. Kombinationer kan självklart föreligga. 

Begreppet neurogen chock ska ej sammanblandas med spinal chock.  

Utredning 
Den kliniska undersökningen med komplett status är av grundläggande betydelse vid utred-
ning av kotpelarskada. Ett påverkat allmäntillstånd försvårar bedömningen av perifer neuro-
logi. Ett så fullständigt neurologiskt status som möjligt bör dokumenteras. ABC-vård har dock 
prioritet och perifer neurologisk undersökning får ej fördröja åtgärder syftande till adekvat 
andning och cirkulation. Andra organsystem är ofta skadade vid kotpelarskador och ansikts-, 
thorax-, buk- och bäckenskador föreligger ofta. En bukskada kan kamoufleras av en komplett 
ryggmärgsskada och en halsryggskada kan kamoufleras av en skallskada med medvetslöshet. 
En hög grad av misstänksamhet är därför generellt nödvändig vid handläggning av traumafall, 
i synnerhet multitraumafall och medvetslösa patienter. 

Lokalstatus av halsrygg, bröstrygg och ländrygg ingår men man måste i varje individuellt fall 
överväga att uppskjuta denna undersökning till dess man uteslutit instabil skada radiologiskt. 
Undersökning av rörelseomfång bör ej utföras om misstanke på traumatisk kotpelarskada 
föreligger. 
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Standardröntgen 

Den kliniska undersökningen är vägledande vid val och inriktning av radiologisk utredning. 
American College of Surgeons´Advanced Trauma Life Support (ATLS) Instructor Manual (-
89) rekommenderar en sidobild av halsryggen på varje multitraumapatient som en del av den 
initiala bedömningen. Vid medvetslöshet efter högenergivåld bör hela kotpelaren röntgen-
undersökas, från halsrygg till sacrum med frontal och sidobild, med tillägg av "open mouth" 
bild av övre halsrygg. Vanlig röntgen avslöjar de flesta skelettskador och luxationer. Enbart 
en sidobild och s.k. "swimmers view" av halsryggen avslöjar 85 % av cervikala skador. Även 
om sidobild rekommenderas av ATLS som initial screeningmetod på akutrummet är den såle-
des ej tillräcklig för att utesluta skada. Med tillägg av frontalbild och "open mouth" bild är 
sensitiviteten 90-95 %, men med begränsad specificitet, kring 75 % (Streitwieser -83).  

 

Figur 4. 67 årig man med bilateral facettledsluxation C5 med svaghet i armar 

Vid flexions-distraktionsskada kan kotkompressionen vara minimal och spinalutskott ej alltid 
visualiserade på sidobilden, med risk för att denna potentiellt mycket instabila skadan missas, 
även med CT (Link -96). Mätning av avstånd mellan spinalutskott på AP bild kan därvid vara 
av värde. Ett avstånd mellan 2 spinalutskott thorakolumbalt som är mer än 7 mm större än 
intilliggande segment antyder flexions-distraktionsskada (Neumann -99). Vid flexions-exten-
sionsbild är den övre gränsen för horisontell förskjutning mellan kotkroppar 3.5 mm. För att 
undvika förstoringsfaktorn kan som normalvärde även användas en mindre förskjutning än 20 
% av kotkroppens sagittala "bredd" (Panjabi -88).  
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Figur 5b. CT visar burstfragment L5 med sannolik kraftig påverkan av L5-ro 

Figur 5a. 24 årig deprimmerad man 
som efter hopp ådragit sig bilaterala 
calcaneusfrakturer och burstfraktur 
L5 (A3) samt kompression L4 (A2) 
samt ligamentskada L3-L4 (B1). 
Svårbedömd extensorfunktion i fötter. 
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Figur 5c. Sagittal CT-rekonstruktion visar kraftig förträngning av spinalkanal, samt 
klyvfraktur av nedre halvan av kotkropp L5, s.k. "crush cleavage" fraktur. 

 

Figur 5 d. AP-bild 3 mån post-
operativt fixation L3-S1 med pedi-
elskruvar och fusion. God 
posterolateral läkning. 
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Datortomografi 

Standardröntgen av halsrygg är ej sällan svårtolkad, bl.a. vad gäller densfraktur och facett-
ledsskador/luxationer. C7 är oftasvår att visualisera med standardröntgen pga skymmande 
axlar. Av dessa skäl är det ofta nödvändigt att komplettera med datortomografi och sagittala 
rekonstruktioner 

 

 

Figur 5 e. Sidobild 3 mån 
postoperativt. Läkning i god lordos. 

 

Figur 6a. CT rekonstruktion 
av halsrygg efter 
trafikolycka hos 24 årig 
man med burstfraktur C7. 
Smärta strålande ut ulnart i 
bägge armar och händer. 
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Figur 6b. Sidobild rtg 15 mån efter 
central corpectomi C7 till fri 
spinalkanal, iliacagraft och fixation 
C7-T1. Notera svårighet att 
visualisera C7. Lläkning i fysiologisk 
lordos.

Figur 6c. A-P rtg. Notera centralt 
placerad platta. 
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Vid oklarhet kompletteras således röntgenundersökningen med CT för diagnos av skelett-
skada och med MRI vid misstanke på disk- eller ligamentskada. Dessa riktlinjer gäller hela 
kotpelaren. Ofta krävs såväl röntgen, CT och MRI för adekvat bedömning. Vid vissa trauma-
centra föredrar man att undersöka såväl huvud, kotpelare, thorax, buk och bäcken med s.k. 
spiral CT (helical CT) för att direkt identifiera befintliga skador i de olika organsystemen och 
snabbt inleda behandling. Även om CT har en högre sensitivitet för upptäckt av fraktur i hals-
rygg än konventionell röntgen (Link -94) så förutsätter användande av CT som screening 
noggrann analys av de multipla CT snitten av erfaren radiolog för att identifiering av kotpe-
larskador ej ska missas/fördröjas. I en amerikansk undersökning av 601 patienter med hög-
energiskada rapporterades en hög sensitivitet (95 %) och specificitet (93 %) för halsryggskada 
diagnostiserad med spiral CT, dock med förutsättningen att en sidobild tagits i akutrummet 
(Hanson -00). Man ska f.ö. vara medveten om att multipla skador i kotpelaren är relativt van-
ligt. Man har rapporterat att 10 % av patienter med en spinal skada har ytterligare en kotpelar-
skada på en annan nivå ( Slucky and Eismont -94). 

Magnetkamera 

Möjligheten att visualisera ryggmärg, nervrötter, ledband, diskar och angränsande kärl med 
MRT tillåter i dag en betydligt mer komplett analys av skadan än tidigare (Corr -99). Med 
MRT kan traumatiska diskskador klart påvisas, vilket har haft stor betydelse för diagnostik av 
fr.a. halsrygg-skador. Den största fördelen med MRT är den direkta visualiseringen av rygg-
märg och nervrötter, vilket ej låter sig göras med någon annan radiologisk teknik (Fehlings -
99).  

Williams (-98) rapporterade att MR med hög sensitivitet kunde diagnostisera instabilitet, 
definierat som skada av kotpelarens bägge pelare. Man poängterade att blödning i ledband ej 
var liktydigt med ruptur om ej en diskontinuitet kunde konstateras. I en prospektiv studie 
uppvisade det bakre ligamentet som är av central betydelse för stabiliteten tecken till ruptur i 
53 % av patienter med akut thoracolumbalt trauma. Ruptur var vanligast vid flexions-distrak-
tionsskada och vid dislokation men förekom också ofta vid burstfraktur i hög frekvens (42 %). 
MR fynden verifierades i de sex fall som opererades (Terk -97). Å andra sidan konkluderade 
Weisskopf (-99) att MRI var av begränsat värde vid diagnostik av disko-ligamentär instabili-
tet i nedre halsrygg. Oner (-99) diagnostiserade disko-ligamentära skador med MR hos 70 
patienter med 100 thoraclumbala frakturer och fann en stor variation i mjukdelsskador som 
var svår att inordna i det mest moderna klassificeringssystemet (AO-systemet, Magerl -94). 
Även om värdet av MR-tekniken för diagnostik av mjukdelsskador ännu ej är helt utvärderad 
så kommer den med all säkerhet att leda till förfinade möjligheter att diagnostisera kotpelar-
skador, och möjligen leda till nya klassifikationssystem och riktlinjer för behandling  

 

Figur 7a. MR av 20 årig kvinna som vid 
trafikolycka ådragit sig B1 skada T9, med 
kotkompression och fraktur spinalutskott, samt 
ruptur lig. intespinale posteriort. 
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I likhet med datortomografi så finns dock risk för att även den nya information som MRI ger 
kan vilseleda den behandlande läkaren. Man måste tyvärr räkna med att en viss tidsfördröj-
ning mellan införande av ny teknologi och ett för patienten rationellt användande av den 
information som genereras. 

De flesta Halo-sträck är i dag MRI-kompatibla och sträckläggning vid cervical skada får ej 
fördröjas för att möjliggöra MRI. 

 

 

Neurofysiologisk undersökning 

Neurofysiologisk undersökning har ett begränsat diagnostiskt värde vid akut ortopediskt 
neurotrauma men kan i enskilda fall vara av värde. Neurofysiologisk monitorering i form av 
somatosensory evoked potentials och motor evoked potentials används på vissa centra vid 
operativa ingrepp för att minska risken för iatrogen nervskada. Praktiska skäl begränsar dock 
oftast användandet till halvakut och elektiv kirurgi. För en närmare diskussion hänvisas till en 
omfattande original-litteratur.  

Cystometri 

Cystometri rekommenderas vid sacrumskada för bedömning av sakralrotsskada (Denis -88). I 
det akuta skedet ska blåsan avlastas med KAD för att förhindra blåsdistentionsskada och möj-
liggöra monitorering av vätskebalans. Cystometri kan liksom neurfysiologisk undesökning 
vara värdefulla i det subakuta skedet.  

Naturalförlopp och Prognos 
Ryggskador leder ej sällan till bestående funktionsbortfall pga neurologiska bortfallssymptom 
i form av bl a pares och blåsrubbning samt pga kronisk ryggvärk. Panoramat av residual-
besvär efter en ryggskada är således mycket stort, allt ifrån måttlig intermittent ryggsmärta till 
rullstolsberoende, eller som mest extremt - respiratorbehov/död vid hög halsryggsskada.  

Figur 7b. Postoperativ bild efter fixation och 
fusion T8-T11. På T8 användes en klo-
konfiguration av krokar med krok i leden samt runt 
tvärutskott. På T10 och T11 sattes sublaminära 
krokar i klo-konfiguration. Stabil fixation med 
mobilisering utan korsett. 
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Naturalförlopp är i allmänhet ej kända, eftersom de flesta patienter erhåller någon form av 
behandling. Konservativ behandling i form av korsettering ger oss dock en viss uppfattning 
om naturalförloppet. 

Fraktur, disk-, led- och och ledbandsskada 

Naturalförloppet vid mindre uttalad kotkompression är relativt godartat och läker ofta till full 
restitution. Den bästa prognosen har måttliga kotkompressioner i bröstrygg (T1-T10), medan 
skador i ländryggen ofta ger residualsymptom. Skador i den thorakolumbala övergången har 
sämst prognos (Soreff -77). Prognosen vid fraktur i ländrygg är möjligen bättre än thoraco-
lumbalt pga den mindre tendensen till kyfosutveckling. Paradoxalt läker således de flesta 
radiologiskt verifierbara måttliga kotpelarskador utan neurologi oftast till närmast full restitu-
tion medan radiologiskt ej påvisbara whiplash skador ej sällan ger upphov till kronisk invali-
ditet (Carette -94).  

Vid mer uttalade skador, med mer än 50 % kotkroppskompression, ses däremot i regel residu-
alsymptom, oftast i form av värk (Soreff-77). Ryggsmärta är det helt dominerande symptomet 
efter kotfraktur, och föreligger i 70-90 % av fallen med residualbesvär (Malcolm -81). Värken 
kan lokaliseras till såväl frakturområdet som övriga delar av ryggen. Den nedre ländryggs-
smärtan antas uppkomma genom kompensationsmekanismer (krav på ökad lordosering) pga 
thorakolumbal posttraumatisk kyfos (Soreff-77, Hitchon - 97, Willen -90). Transfeldt (-90) 
differentierade mellan mekanisk smärta, central dysestesismärta och smärta sekundärt till 
spasticitet, och rapporterade regress av mekanisk smärta och dysestesismärta, men ej av spas-
ticitet, efter sen dekompression och korrektion av posttraumatisk kyfos  

 

Posttraumatisk kyfos  

De flesta auktoriteter understryker betydelsen av kyfosvinkeln för såväl operationsindikation 
som för utvärdering av behandlingsresultat. Denna uppfattning styrks av erfarenheter från 
operativ behandling av scolios. Det är välkänt att Harringtoninstrumentering (HRI) vid scolios 
har en tendens att minska den lumbala lordosen och flera (Aaro -83, Cochran -83, Lagrone -
88) men ej alla (Danielsson -00) författare har rapporterat en korrelation mellan ländryggs-
smärta och lumbal kyfos.  

Farcy (-90) har föreslagit att kyfosvinkeln ska uttryckas relativt till den normala sagittala kon-
figurationen i respektive segment. Den segmentella normala kyfosen är i bröstryggen 5 gra-
der, i övergången bröst- ländrygg är ryggen rak, och lumbalt är segmenten i 10 graders lordos. 
Detta innebär att den uppmätta vinkeln i bröstryggen (T1-T11) ska minskas med 5 grader, för 
T11-L2 gäller den uppmätta vinkeln, och för L2-L5 ska vinkeln ökas med 10 grader för er-
hållande av s.k. sagittalt index. 

Risken för uppkomst av posttraumatisk kyfos beror på flera faktorer såsom progredierande 
kollaps av kotkropp (Benson -88), bakre ligamentär instabilitet (Krompinger -86) och disk-
skada (Lindsey och Dick -91). Ett samband mellan smärta/funktionsnivå och kyfosvinkel har 
rapporterats av flera författare och man har rekommenderat allt mellan 15° och 40° graders 
kyfos vid kotfraktur som indikation för operation (Roberts -70, Lewis-74, Jacobs-80, Soreff –
82). Edwards (-87) och Gertzbein (-88) angav att kyfos över 20° och Krompinger (-86) att 
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kyfos över 30 graders kyfos innebär facettledssubluxation med risk för uppkomst av sympto-
matisk posttraumatisk kyfos.  

I likhet med Nicolls observation att "significant deformity is compatible with perfect func-
tion" såg dock ej Svensson (-84) eller Willen (-85) någon korrelation mellan kyfosvinkel och 
smärta efter HRI. I en av få studier med kvantifiering av det funktionella resultatet med vali-
derade outcome-mått jämfördes konservativ och operativ behandling i en liten serie patienter 
(n=24) och man fann ingen skillnad i resultat mellan behandlingstyperna vad gäller Roland 
score och SF 36 och fann ej heller någon korrelation till graden av kyfos (r<0.10) (Kraemer -
96).  

Dokumentationen för det ofta angivna sambandet mellan kyfos och smärta vid fraktur är ej 
övetygande. Möjligen gäller sambandet endast för högre grader av kyfos. De indirekta argu-
menten för återställande av normal sagittal konfiguration är dock starka och en normalisering 
av denna är ett huvudmål vid behandling av kotpelarskador.  

Vid sakrumfraktur är naturalförloppet oftast relativt godartat, förutsatt att neurologisk skada 
eller övrig bäckenskada ej föreligger. Sakrumfraktur är dock ofta associerad till skador i 
övriga delar av bäckenet vilket påverkar naturalförloppet. Vid mer uttalad sakrumskada med 
neurologiskt bortfall är prognosen bättre vad gäller blåsfunktion vid unilateral än vid bilateral 
skada, vilket förklaras av blåsans bilaterala innervation (Gunterberg -76).  

Neurologisk skada 

Vid hög halsryggskada (C1, C2) avlider upp till 1/3 redan på olycksplatsen pga SCI i närheten 
av respirationscentrum i medulla oblongata. Vid skada av nedre halsrygg är frekvensen SCI 
högre men mortaliteten lägre. Vid luxationer, vilket fr.a. förekommer i nedre halsrygg, är 
komplett SCI vanligt, och har rapporterats föreligga i upp till 30 % av fallen med unilateral 
facettledsluxation och i 84 % av fallen med bilateral luxation (ATLS -89).  

Mortaliteten vid SCI är ej helt enkel att ange pga avsaknaden av standardiserade mått. Död på 
olycksplats vid SCI är svårt att kvantifiera, död på akutsjukhus beror bl.a. på definition av 
"akuttiden". Död under den initiala sjukhustiden har rapporterats inträffa hos 4 - 17 %. Ålder 
skadenivå och Frankelgrad är viktiga prognostiska faktorer för överlevnad. Mortaliteten är 6.6 
ggr högre för SCI på nivån C1-3 , 2.5 ggr högre för C4,5 och 1,5 ggr högre för C6-8 än för 
skada nedom T1 (De Vivo -92). 

Åldersfaktorn är mycket avgörande, pat över 50 år har en nästan 10 ggr högre mortalitet än de 
under 30 år (Whiteneck -92). De flesta dödsfallen inträffar hos de med neurologiskt kompletta 
skador. Pat. med Frankel A har en 3,9 ggr högre mortalitet än de med Frankel D. Respirato-
riska komplikationer, i synnerhet pneumoni, utgör den vanligaste dödsorsaken (Gerhart -91, 
De Vivo -92). Långtidsöverlevnaden vid SCI är hög. I ett amerikanskt material på 9135 pati-
enter med SCI var 12 års-överlevnaden 85%, jämfört med förväntade 88 %. Paraplegikers 
överlevnad är endast marginellt lägre än normalpopulationens. Patienter med tetraplegi har å 
andra sidan en betydligt nedsatt långtidsöverlevnad. Individer över 50 år med tetraplegi har 
rapporterats ha en median överlevnadstid på endast 2 år (De Vivo-92). 

Den neurologiska skadenivån definieras som den mest kaudala ryggmärgsnivån med normal 
sensorisk och motorisk funktion. Vid komplett skada ses ofta en zon med delvis bevarad 
neurologisk funktion, kallad Zone of Partial Preservation (ZPP). Denna kan omfatta upp till 
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tre neurologiska segment. Vid Frankel A och B kan den neurologiska nivån förbättras ett eller 
ibland t.o.m. två segment under den akuta skadenivån, dock ej under ZPP.  

Vid neurologisk skada ses ofta kvarstående neurologiskt bortfall, allt från funktionellt 
beskedliga sensibilitetsbortfall till blåsstörning med para- eller tetraplegi. Vid skada på nerv-
rot ses ofta en förbättring med tiden medan prognosen är sämre vid ryggmärgsskada. Vid par-
tiell ryggmärgsskada ses oftast en successiv förbättring av det neurologiska bortfallet medan 
s.k. kompletta skador (Frankel A) s.k. tvärsnittslesioner, med mycket få undantag ej förbätt-
ras. I de flesta stora serier över patienter med SCI anges dock att en liten andel (1-2 %) av 
initialt kompletta fall har blivit gångare (Hansebouts –82). Orsaken kan naturligtvis vara initi-
ala svårigheter att bedöma neurologin, som vid bl.a. spinal shock. Det bör dock hållas i min-
net att ryggmärgen i de flesta fall av komplett skada är intakt (Bunge -89), vilket teoretiskt 
möjliggör neurologisk restitution.  

Det neurologiska bortfallet beror på skadans grad och utbredning i ryggmärgen. De huvud-
sakliga långa banorna i ryggmärgen är tractus corticospinalis, spinothalamicus och baksträng-
arna. Tractus corticospinalis är belägen anteriort och skada medför ipsilateral förlust av moto-
rik. Tractus spinothalamicus går anterolateralt i märgen och skada medför förlust av smärta 
och temperaturkänsel. Baksträngarna är som namnet antyder belägna posteriort och skada 
medför förlust av proprioception, vibration och lätt beröring.  

Vid inkomplett skada är neurologisk förbättring närmast regel. Patienter med Frankel C och D 
förbättras vanligen, Frankel B mer sällan (Fig.28). Förbättringen har i experimentella studier 
korrelerats till både graden av trauma och durationen av kompression (Dolan -80, Nyström 
och Berglund -88, Delamarter-95). Ju tidigare förbättring inträffar desto bättre är prognosen.  

 

Frankelgrad Definition 
A Komplett neurologiskt bortfall 
B Enbart sensoriska funktioner 
C Ej funktionell motorisk funktion 
D Funktionell motorisk funktion 
E Full motorisk och sensorisk funktion 

Figur 8. Klassifikation av neurologisk skada enligt Frankel 

Trots att total anatomisk delning av ryggmärgen sällan inträffar så är det neurologiska bort-
fallet ofta komplett. Detta faktum samt det förhållandet att en sekundär försämring av neuro-
logiska bortfallet kan inträffa har lett till en "secondary injury theory". Förekomsten av en 
sekundär skada föreslogs redan 1911 av Allen, som fann att myelotomi och avlägsnande av 
posttraumatisk hämatomyeli gav neurologisk förbättring hos hund med experimentellt induce-
rad SCI. Allen postulerade förekomsten av en giftig faktor i det hämorrhagiska nekrotiska 
materialet som gav ytterligare neurologisk försämring. I en experimentell studie på hund 
rapporterade Delamarter (-95) att dekompression inom 1 timme, men ej efter 6 timmar, resul-
terade i regress av paraplegi, vilket stöder såväl teorin om en sekundär skada som tidig de-
kompression vid SCI. 
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Patofysiologin för den sekundära neurologiska skadan är oklar. Man har föreslagit föränd-
ringar i bl.a. cirkulation (förlust av autoregulation, hypotension, blödning, försämrad mikro-
cirkulation, vasospasm, thrombos), elektrolytbalans (särskilt ökad intracellulärt calcium), och 
biokemiska processer (neurotransmittorackumulering, lipidperoxidation, m.m.) som orsak till 
en progressiv posttraumatisk destruktion av ryggmärgsvävnad, även kallad "autodestruktion" 
(Tator -91). För en mer heltäckande genomgång av området hänvisas till den omfattande litte-
raturen på området. Ur ett kliniskt perspektiv är området av betydelse mot bakgrund av de 
positiva behandlingseffekter som rapporterats med methylprednisolon (se Farmakologisk be-
handling). 

Uttalad thorakal kotpelarskada är ofta komplett pga den smala spinalkanalen i bröstryggen. 
Vid skador i den thorakolumbala övergången (T11-L1) är frekvensen neurologisk skada lägre. 
Vid den s.k burstfrakturen, vilket är den typiska thorakolumbala frakturen, föreligger neuro-
logisk påverkan hos 30-60% av patienterna. Trots benfragment som i samtliga fall men i vari-
erande grad förtränger spinalkanalen är neurologisk påverkan vid burstfraktur således långt 
ifrån regel (Trafton –84, Fontijne -92, Magerl -94). Denis (-83) angav neurologi hos 47 %, 
Magerl (-94) hos 32 % och Sjöström (-95) hos 45 %. Komplett skada vid thorakolumbal 
burstfraktur är ovanlig, Sjöström rapporterade 0/67, Denis 1/59 och Kaneda 2/150. 

Sambandet mellan grad av spinalkanalsförträngning och neurologisk påverkan är relativt lågt. 
Flera författare har ej kunnat påvisa någon korrelation (Lindahl -83, Gertzbein -88), medan 
andra har rapporterat att högre grader av förträngning är associerat till en ökad risk för neu-
rologisk påverkan. Trafton och Boyd (-84) rapporterade att en förträngning över 50 % och 
Denis ( -83) att en förträngning över 75 % ger en ökad risk för neurologi. Hashimoto (-88) 
undersökte samma relation i ett stort material av 112 patienter med burstfraktur och fann en 
signifikant skillnad i spinalkanalarea hos patienter med neurologi jämfört med patienter utan 
neurologi. Detta gällde för såväl epikonusnivå (T11-T12), konus (L1) och cauda equina nivå 
(L2-L5). Man angav en genomsnittlig grad av förträngning hos de med neurologi på de tre 
respektive nivåerna till 35 %, 45 % och 55 %. Fördelningen motsvarar nervstrukturernas 
skiljda känslighet för trauma på de olika nivåerna.  

Orsaken till svårigheten att korrelera grad av förträngning till neurologi beror med all sanno-
likhet på att den neurologiska skadans omfattning huvudsakligen avgörs i skadeögonblicket 
(Sandler och Tator -76), och att detta ej direkt återspelas av den radiologiska analysen. 
Panjabi (-95) har i en elegant biomekanisk studie visat att spinalkanalsförträngningen är ett 
dynamiskt förlopp med den maximala förträngningen 85 % större i "skadeögonblicket" än 
omedelbart efter, då en viss spontan reposition inträffat, vilket förklarar den bristande korre-
lationen i vissa studier mellan grad av förträngning och neurologiskt bortfall.  

Denis (-83) rapporterade att 6 av 29 konservativt behandlade patienter med burstfraktur utan 
primär neurologi utvecklade sekundära neurologiska bortfall och betraktade, som nämnts, alla 
burst frakturer som instabila. I Kanedas (-97) serie på 150 burstfrakturer debuterade det 
neurologiska bortfallet direkt vid skadan hos 136, hos de resterande 14 först mellan 1 och 6 
månader. Försämringen förklarades av ökad kyfos och instabilitet. Utveckling av sekundär 
neurologi förekommer således även om de flesta författare rapporterat en låg eller ingen risk 
för sekundär neurologisk försämring vid burstfraktur (Cantor -93, Chan -93, McEvoy -85, 
Mumford –93, Reid -88). Skillnaden i de olika materialen kan förklaras av selektions-
mekanismer, i de operativa serierna ansamlas de fall som komplicerats av neurologi. Vid C-
skada är dock risken för sekundär försämring av neurologi betydligt större (Magerl -94). 
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Fragment i spinalkanalen vid burstfraktur absorberas med tiden. I en prospektiv undersökning 
rapporterade Sjöström (-95) att av en postoperativ förträngning av spinalkanalen på i 
medelta1 18 % (-4 % till 62 %) så återstod endast 2 % (-16 % till 29 %) efter ett år. Resorb-
tion av dessa fragment har även rapporterats vid konservativ behandling (Chakera-88 Willen -
89, Johnsson -91, Mumford-93). 

Willen (-89) rapporterade dock en lägre frekvens av resorbtion av fragment i kanalen, särskilt 
vid över 50 % förträngning. Yazici (-96) jämförde resorbtion av benfragment vid operativ och 
konservativ behandling och fann en högre grad av resorbtion bland de opererade, vilket även 
Sjöström noterade vid en jämförelse mellan sin egen serie och Mumfords konservativa serie.  

Vid operation lades tidigare vikt vid att avlägsna fragment ur spinalkanal även om neurolo-
gisk påverkan ej förelåg. Kirurgiskt avlägsnande eller reposition av intraspinala fragment 
rekommenderas i dag endast vid neurologisk påverkan eller betydande reduktion av spinal-
kanalens area, då risk för uppkomst av sekundär spinal stenos ej kan uteslutas. Paradoxalt nog 
så ledde således datortomografins införande till en överdriven oro och sannolikt överbehand-
ling av s.k. burstfraktur (Sjöström -95). 

Posttraumatisk syringomyeli  

Posttraumatisk syringomyeli är relativt ovanlig och uppträder oftast sent. För den allmänna 
orienteringens skull ges en kort översikt. För mer komplett information hänvisas till special-
litteratur.  

Sent upprädande neurologisk försämring kan orsakas av posttraumatisk syringomyeli, som har 
rapporterats i 1-8 % av patienter med traumatisk paraplegi. Syringomyeli ses dock även efter 
mindre grader av SCI, t.ex. efter thorakalt diskbråck. Posttraumatisk syringomyeli uppträder i 
medeltal 4-9 år efter trauma men har observerats så tidigt som efter 2 månader och så sent 
som 30år efter trauma. Patofysiologin är oklar men involverar sannolikt initial nekrotisering 
med sekundär likvifiering och cystbildning. Cystan antas förstoras genom tryckökningar, som 
vid hostning, nysning och fysisk ansträngning, vilket ger ökat intrathorakala och abdominala 
tryck som fortplantas till epidurala vener med ökad transmission av CSF genom ryggmärgen 
(Vernon-80, Eismont -84, Rossier -85, Williams -90). 

Små cystor kan vara asymptomatiska. Det vanligaste initiala symptomet är smärta (62 %), 
följt av sensibilitetsstörning (25 %) och kraftnedsättning (5 %) (Vernon -80, Rossier -85). Vid 
hög cervikal syrinx förekommer kranialnervssymptom som ansiktssmärta, dysphagi, tal-
svårigheter m.m.. Andra symptom kan vara spasticitet, ökad svettning och arthropati med 
sekundära ledförändringar. Smärtan är ofta lokal över spinalutskottet på skadenivån och/eller 
strålar ut i rygg och armar.  

Naturalhistorien är oklar och risken för progressiv försämring är svårbedömd. Flera författare 
har rapporterat neurologisk försämring vid konservativ behandling, men smärtan kan övergå i 
hypoalgesi med tiden (Vernon -80). Akut försämring förekommer, ofta utlöst av trauma, och 
det neurologiska bortfallet kan vara irreversibelt.  
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Behandling 

På skadeplats 

Vid högenergitrauma bör medvetenheten redan på skadeplatsen vara hög om att en allvarlig 
rygg eller nackskada kan föreligga. Kotfraktur ses även vid måttligt trauma och ju större 
trauma desto större risk för SCI. Trafikolycka och fall över 5m är associerat till en hög risk 
för SCI.  

Vid SCI föreligger associerad skada i andra organsystem i över 60 % av fallen. Ca 5 % av 
skallskadefall har en ryggskada och, vice versa, upp till 25 % av ryggskador har rapporterats 
ha en skallskada. Det har angivits att upp till 5-25 % av patienter med SCI får en förvärrad 
skada pga oförsiktighet vid det akuta omhändertagandet (ATLS-89, Wilberger -96).  

Bohlman (-79) rapporterade en fördröjd eller initialt missad diagnos hos 100 av 300 patienter 
som vårdars för en traumatisk halsryggskada. Vid högenergitrauma och vid medvetslös pati-
ent måste man således betrakta patienten som potentiellt ryggskadad tills motsatsen är bevi-
sad. Oförsiktiga rörelser av ryggen kan ge irreversibel neurologisk skada. Påfrestningar på 
kotpelaren vid all förflyttning av patienten måste minimeras.  

Bedömningen på skadeplatsen och den första "framtagningen" av en patient med kotpelar-
skada ur t.ex. bil är av allra största betydelse för att begränsa neurologiskt bortfall (Green -
87). Primärt placeras huvudet i neutralläge med mycket lätt drag under käkar, all rörlighet i 
halsrygg undviks, därefter påsätts halskrage. Vid första förflyttning av patient från skadeloka-
lisation till vacuum-madrass eller "spine board" används s.k. "scoop-bår" som ej kräver lyft av 
patient för att anläggas, båren sticks in från sidorna och ihopkopplas i huvud och fotända.  

Man bör vara medveten om att även blockvändning kan ge förskjutningar av kotpelaren med 
risk för neurologisk försämring. Experimentellt har påvisats över 2cm translation vid block-
vändning av kadaver med alla ligament delade (McGuire -87). Under transport stabiliseras 
halsryggen med halskrage samt ytterligare stöd med sandsäckar, tejp eller manuellt. Bålen kan 
stabiliseras på flera sätt, med stödskena, s.k. "spine board", eller med vacuummadrass. Ett 
"spine board" har rapporterats ge acceptabel immobilisering av kotpelaren (McGuire -87), 
men ger mer trycksymptom än vacuum-madrass (Chan -96). Patienten bör dock ej ligga på 
spine board mer än 2 timmar pga risken för trycksår. Nya generationens "spine board" är 
väsentligen förbättrade i detta avseende och är att jämföra med sjukhussäng i trycksårsavse-
ende. I Sverige används oftast vacuummadrass, med överflyttning till spineboard vid ankomst 
till akutmottagning. "Spineboard" avlägsnas först när kotpelarskada uteslutits 
kliniskt/radiologiskt. 

Adekvat syrsättning är viktigt ej enbart för allmäntillståndet utan även för att tillgodose rygg-
märgens syrebehov. Detta åstadkommes genom upprätthållande av respiration, blodtryck och 
cirkulation. ABC principen (Andning, Blödning, Chock) har som vid all traumabehandling 
första prioritet. Fria luftvägar måste säkras även om halsryggskada misstänks. Vid assisterad 
ventilation ska en så neutral position av nacken som möjligt eftersträvas och vid intubation 
bör hyperextension undvikas (Garfin -89).  

Mycket talar för att överlevnaden och graden av neurologisk skada har förbättrats de senaste 
åren p.g.a. ett förbättrat primärt omhändertagande på skadeplatsen av ambulanspersonal 
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(Tator -93). Dokumentation av status och given behandling är viktigt för att vårdkedjan för 
ryggskadade ska fungera och kontinuerligt förbättras.  

På akutmottagning 

På sjukhuset ska den akut ryggskadade patienten behandlas enligt ABC, med särskild upp-
märksamhet på betydelsen av perfusion av ryggmärg (blodtryck, syrsättning) och möjligheten 
av neurogen chock (lågt blodtryck, bradycardi, varm hud). Neurogen chock måste särskiljas 
från hypovolem chock (lågt blodtryck, tachycardi, kallsvettig hud). Patienten ska vårdas i 
sängläge i "spine board"/vacuum-madrass och halskrage tills skadans natur fastställts. 

Övervakning efter ankomst till sjukhus är viktigt särskilt vid neurologisk skada med upp-
repade neurologiska undersökningar, helst utförda av samma person, för att upptäcka neuro-
logisk försämring, vilket oftast motiverar akut operation. Neurologiskt status bör protokoll-
föras och dokumenteras enligt ASIA formuläret. 
 

 

Fig 9. Dokumentationsmall av neurologiskt status enligt American Spinal Injury Association 
(ASIA). 

Efter initial bedömning med uppskattning av möjlig skadenivå och eventuellt neurologisk 
skada röntgas hela kotpelaren. Detta gäller utan undantag vid medvetslös patient och vid mul-
tipeltrauma. Skada kan ej uteslutas på annat sätt. 

Vid ansikts- eller huvudskada bör halsryggskada misstänkas. Sidobild av halsrygg kan ibland 
utföras direkt på akutmottagningen. Om positivt undersökningsfynd kan skallsträck direkt 
anläggas. Initialt kan skadenivån avgöra sträckets storlek, med 0,5 kg per nivå, t.ex. 1 kg för 
C2 fraktur, 3 kg för C6 skada et. c. Efter konsultation av ryggkirurg kan sträcket modifieras. 
Vid luxation krävs betydligt kraftigare sträck för reposition, ofta upp mot 20 kg. 
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Spiral CT rekommenderas av vissa för screening av multipelskadade vad gäller såväl huvud, 
thorax, buk, bäcken och kotpelare. Grundrekommendationen är dock att använda slätröntgen 
för screening av kotpelarskada. Den enkla sidobilden av ryggraden utgör den viktigaste, snab-
baste radiologiska metoden för screening av kotpelarskada (Slucky -94), men bör komplette-
ras med fullständig röntgenundersökning, alternativt spiral CT, när patientens tillstånd så 
tillåter. 

Medicinska behandlingsprinciper 

Vid SCI måste hänsyn tas till ett flertal faktorer som hotar komplicera förloppet. Hög para-
plegi utgör ett livshotande tillstånd. På 50-talet var 3-månadersmortaliteten vid tetraplegi 35 
%. En ökad förståelse av patofysiologin har sänkt mortaliteten vid tetraplegi till 6,8 % 
(Hachen -77).  

Den vanligaste (40 %) orsaken till tidig död är lungkomplikationer (DeVivo-89). Skada 
nedom C5 sparar n. phrenicus och diafragma, den viktigaste muskeln för inspiration. Även 
skada nedom C5 t.o.m. övre bröstryggen ger dock en påtaglig respiratorisk påverkan genom 
att flertalet expiratoriska muskler påverkas med en sänkning av vitalkapaciteten med upp till 
65 % (Fugl-Meyer -71). Sekretansamling är vanlig även vid intakt diafragmaandning och 
kombinationen nedsatt vitalkapacitet, atelektas och pneumoni resulterar ej sällan i respirato-
risk insufficiens. Denna behandlas med sygastillförsel samt vid behov assisterad ventilation 
med tracheostomi. Pat bör vid akut SCI behandlas på IVA med andningsövningar, vändnings-
schema, bronchialtoilett, frekventa kontroller av lungröntgen och blodgaser. Den förbättrade 
respiratoriska vården anses vara orsaken till den förbättrade överlevnaden (O´Donohue -76).  

Kardiovaskulära komplikationer hotar vid hög paraplegi pga utslagen cerebral kontroll av 
sympatikus. Hypotension uppstår genom perifer vasodilatation och sinusarrest/bradycardi pga 
ej sympatikusbalanserad vagusvervikt, särskilt vid manipulation av övre luftvägar vid t.ex. 
bronchialtoilett. Den muskulära paresen leder till perifer ansamling av blod med ytterligare 
negativ effekt på cirkulation och blodtryck. Sittande ställning kan leda till uttalad postural 
hypotension. När den spinala chocken avklingar (vanligen minuter till timmar, ibland veckor) 
återkommer den autonoma styrningen och blodtryck kan regleras i sittande och stående.  

Autonom dysreflexi uppträder vanligen ej förrän en månad efter skadan och innebär uttalad 
huvudvärk, spasticitet, svettning ovan skadenivån, ansiktsrodnad, hypertension och brady-
cardi. Tillståndet beror på sympatisk överaktivitet och kan ge upphov till kramper, hjärnblöd-
ning och vara livshotande (Linden -80, Thyberg -92). Autonom dysreflexi kan utlösas bl.a. av 
övertänjning av blåsa och obstipation och man bör omedelbart kontrollera urinkateter och 
utföra rektalpalpation. Om blodtryck ej normaliseras ges farmakologisk behandling mot 
hypertensionen (Linden -80). KAD är nödvändigt (Wyndaele –85). Om så ej sker övertänjs 
och skadas blåsan. KAD innebär dock risk för UVI och intermittent kateterisering ska snabbt 
inledas. Adekvat vård av blåsfunktion i det akuta och subakuta skedet har stor betydelse för 
att undvika sena allvarliga komplikationer från urinvägar såsom njurinsufficiens (Barton -84, 
Fam -88, Thyberg -94).  

DVT med risk för lungemboli inträffar hos upp till 40 % av patienter med SCI under de tre 
första månaderna efter SCI om antikoagulantia ej gives profylaktiskt (Van Hove -78). 

Myllynen (-85) jämförde ryggfrakturpatienter med och utan SCI och rapporterade att alla 
patienter med SCI utvecklade DVT, med lungemboli hos 9%, medan ingen patient utan SCI 
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fick DVT eller lungemboli. Det är således uppenbart att profylax med bl.a. antikoagulantia är 
nödvändigt under de tre första månaderna, därefter utgör spasticiteten ett visst skydd och anti-
koagulantia kan avvecklas (Weingarden -92). Vissa patienter kräver dock längre tids behand-
ling. 

Gastrointestinala komplikationer vid spinalt trauma omfattar paralytisk ileus, ulcus ventriculi 
och pancreatit (Neumayer -90). Gastrointestinal blödning uppkommer hos upp till 20 % av 
patienter med SCI, vanligen p.g.a. stress-ulcus, vilket motiverar profylax med antacida och 
H2-antagonister. Behandling av SCI med högdos-steroider ökar ytterligare risken. Svårig-
heten att konstatera akut buksjukdom hos patienter med komplett SCI får ej underskattas, 
frånvaro av buksmärta och muskeldefence kan ej tas som intäkt för att akut buk ej föreligger 
(Berrly -84, Albuquerque -92). 

De ökade metabola kraven nödvändiggör noggrann övervakning av nutrition. Viktminkning är 
regel och består av minskad muskelmassa men ej fett (Laven -89). Malnutrition bidrager till 
den känt ökade infektionskänsligheten. Trycksår på sacrum och hälar är vanligt och måste 
förebyggas med specialmadrasser och vändschema i ett mycket tidigt skede.  

Som framgår av ovannämnda korta sammanfattning ställer den akuta vården vid SCI stora 
krav på behandlande enhet för att begränsa den livslånga invaliditeten. Det akuta omhänder-
tagandet måste ske i intimt samarbete mellan ryggkirurg och anestesiolog med parallell dia-
gnostik och behandling, och vid multitrauma måste samordning ske med ett flertal specialister 
för optimal handläggning av skall-, ansikts-, thorax-, buk- och extremitetsskador. 

En sällan studerad fråga är huruvida akut ryggkirurgi är förenad med en förhöjd komplika-
tionsrisk vid multitrauma och allmänt svårt skadade patienter. McLain och Benson (-99) stu-
derade prospektivt multipelskadade patienter med kotfraktur och jämförde reultatet med icke 
multipelskadade och fann att akut behandling (inom 24 timmar) ej var förenat med någon 
ökad komplikationsrisk. Ingen DVT, lungemboli, trycksår, djup infektion eller sepsis förekom 
i någon av grupperna. Som väntat försämras dock outcome vid multipeltrauma (Hebert och 
Burnham -00). 

Akut operativ behandling av femurfraktur har visats minska dödligheten och praktiseras i dag 
allmänt. Femurfraktur har av Rupp (-94) rapporterats vara kombinerad med en kotpelarskada i 
3.5 % av fallen, varvid femurfrakturen i allmänhet märgspikas först. Rupp angav att 4/7 rygg-
frakturer vid femurfraktur ej var diagnostiserade vid märgspikningen och att man i 5/7 ej 
kunde utesluta neurologisk försämring av märgspikning. Ett kadaverexperiment visade att 
traktion av nedre extremitet visade en dislokation av ryggskadan. Undersökningen under-
stryker rekommendationen att hela kotpelaren måste röntgenundersökas vid högenergitrauma 
och att hänsyn måste tas till ev. ryggskada vid märgspikning av femur. Vid fraktur-dislokation 
(B- och C- skada) bör operation av ryggskadan före märgspikning starkt övervägas.  

Farmakologisk behandling av SCI 

Som tidigare angivits anses vävnadsskadan vid SCI kunna leda till sekundära destruktiva pro-
cesser vars förhindrande skulle kunna förbättra prognosen (Tator -90, Holtz-90). 

"Neuroprotection" är ett relativt nytt område som syftar till att farmakologiskt begränsa dessa 
sekundära destruktiva vävnadssvar vid neurotrauma. Trots att patogenesen för den sekundära 
skadan är ofullständigt klarlagd har ett antal substanser visats ha potentiellt användbara 
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neuroprotektiva egenskaper, t.ex. steroider, gangliosider, endogena opiod peptid antagonister, 
N-methyl-D-aspartat, antioxidanter och cacium-kanal blockerare (Delamarter -99).  

I många experimentella och kliniska studier har effekten av steroider vid SCI undersökts, med 
både negativa och positiva resultat. Med methylprednisolon i doser i storleksordningen 
30mg/kg, d.v.s. långt högre än fysiologiska intervall, har positiva effekter påvisats experi-
mentellt och kliniskt (Hall -85, Bracken -85). Mekanismen för effekten är ej klarlagd. Man 
har postulerat att effekten av steroider är via inhibition av lipidperoxidation och ej genom 
påverkan av glucocorticoidreceptorn (Hall-92). 

Andra typer av steroider har framtagis för att optimera inhibitionen av lipidperoxidation. 
Exempel är tirilazad mesylat som visats förbättra motorisk funktion efter experimentell SCI 
hos katt (Anderson -91).  

Endogena opioid peptider har visats förstärka vävnadssvaret vid SCI (Faden -90). Naloxon, en 
opiod antagonist, ingick i NASCIS 2 studien, en prospektiv randomiserad studie av SCI. 
Någon positiv effekt kunde dock ej påvisas (Bracken -90). 

Gangliosider förekommer i höga koncentrationer i membraner i nervvävnad. Gangliosid-
behandling har experimentellt visats förbättra funktionella resultatet hos möss efter hjärn-
skada (Ramirez -91). I den s.k. Maryland GM-1 studien, som var randomiserad, placebo-
kontrollerad och dubbel blind, ingick 37 patienter som randomiserast behandlades med 
gangliosid eller placebo intravenöst. Samtliga patienter fick methylprednisolon och operera-
des akut. De flesta erhöll dopamin för att motverka neurogen chock. Gangliosid- behandling 
gav en signifikant högre andel patienter som förbättrades minst 2 Frankelgrader och även en 
högre motor score (ASIA) i nedre extremiteter. Resultaten antyder således en positiv effekt av 
gangliosid på restitution efter SCI (Geisler -91). Undersökningen baserades dock på ett lågt 
antal patienter och tillåter ej säkra slutsatser varför en större studie påbörjats.  

Calcium kanal blockerare har studerats extensivt vid cerebrala cirkulatoriska störningar, efter-
som de ger ett ökat cerebralt blodflöde (Allen -83). Eftersom cirkulationen i hjärnan och 
ryggmärgen regleras likartat har man undersökt calcium blockerares effekt även vid SCI, med 
förhoppningen om positiv påverkan av posttraumatisk ischemi i ryggmärgsvävnad. Både 
positiva och negativa experimentella resultat har rapporterats (Guha-89, Holtz -89). 

Corticosteroider har dock tilldragit sig det största kliniska intresset. I den första amerikanska 
National Acute Spinal Cord Injury Study (NASCIS 1), en multicenterstudie över methylpred-
nisolon vid SCI jämfördes 100 mg med 1000 mg methylprednisolon i.v. i 10 dagar (Bracken -
85). Ingen skillnad sågs mellan de två doserna vad gäller neurologiskt utfall. De med högdos-
behandling hade dock mer sårinfektioner. Eftersom ingen kontrollgrupp använts kunde ingen 
säker slutsats dras angående eventuell effekt av methylprednisolon på förloppet vid SCI.  

I NASCIS 2 studerades placebo vs methylprednisolon vs naloxon (Bracken -90). Den rando-
miserade dubbel blinda multicenterstudien visade ingen neurologisk förbättring av steroid-
gruppen jämfört med övriga grupper. Vid analys av subgruppen med steroid administrerad 
inom 8 timmar sågs dock ett förbättrat neurologiskt utfall. Steroider gavs i form av högdos 
methylprednisolon, bolusdos 30 mg/kg kroppsvikt + 5,4 mg/kg kroppsvikt infusion under 23 
tim. Någon skillnad i infektionsfrekvens sågs ej. Resultatet av denna undersökning har lett till 
en indikation för steroider vid SCI insatt senast 8 timmar efter traumat. Den positiva effekten 
av prednisolon ger visst stöd för "den sekundära skadeteorin" (Tator and Fehlings -91). 
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Eftersom den sekundära skadan med bl.a. nedbrytning av neuronala och mikrovaskulära 
membran pågår under längre tid än 24 timmar efter trauma (Hall -92) uppföljdes NASCIS 2 
med NASCIS 3 där man jämförde efekten av 24 och 48 timmars behandling med methylpred-
nisolon- och tirilazad mesylat- (lipid peroxidations hämmare) (Bracken -97). Ingen skillnad 
erhölls mellan 24 och 48 timmars behandling om steroid i dosering enligt ovan insattes inom 
3 timmar efter trauma. Tirilazadbehandling gav liknande förbättring som 24 timmars methyl-
prednisolon. Man rapporterade att 48 timmars steroidbehandling var bättre än 24 timmars vad 
gäller både motorisk och sensorisk restitution, om behandlingen insattes 3-8 timmar efter 
trauma.  

Methylprednisolonbehandling vid SCI fortsätter dock att vara i högsta grad kontroversiell. 
Dels finns negativa studier (George -95), dels har NASCIS 2 och 3 studierna starkt kritiserats 
pga oklarheter i presentation av resultat, konklusioner baserade på subgrupps-analys och ej på 
totalmaterialet, som i NASCIS 2 ej visade någon positiv effekt av methylprednisolon, och pga 
det faktum att FDA godkännande aldrig sökts (Nesathurai -98, Coleman -00). 

 

Nedkylning av ryggmärg 

Ett visst stöd finnes för att nedkylning av ryggmärg kan förbättra den urusla prognosen vid 
komplett SCI. En meta-analys av 11 studier av kylning av ryggmärg visade att 28 av 45 pati-
enter med komplett skada förbättrades neurologiskt och 10 återfick gångförmåga, ett klart 
bättre resultat än vid traditionell behandling (Hansebout -84). Behandlingen är dock behäftad 
med ett flertal nackdelar och dess kliniska roll anses vara experimentell (Slucky and Eismont 
-94). 

Regeneration av ryggmärg 

Cheng (-96) rapporterade nyligen att experimentell delning av ryggmärgen och transplanta-
tion av perifera nerver med tillsats av fibroblast growth factor hos råtta återgav gångförmåga 
bättre än hos kontroller. Neural regeneration vid SCI är i dag långt ifrån en klinisk applikation 
men forskning som syftar till detta pågår och kan förhoppningsvis i framtiden förbättra situa-
tionen för patienter med komplett SCI.  

Sammanfattningsvis så finns i dag ingen konsensus om att någon farmakologisk behandling, 
inklusive methylprednisolon, positivt påverkar neurologisk funktion vid akut SCI. Trots detta 
så följs i allmänhet följande riktlinjer baserade på NASCIS 2 och 3: methylprednisolon ges 
under 24 timmar om behandlingen insättes inom 3 timmar, och under 48 timmar om den in-
sättes 3-8 timmar efter traumat. Om längre tid än 8 timmar förflutit finns ej något vetenskap-
ligt stöd för steroidbehandling (Bracken -99).  

Klassificering av Thorakal och Lumbal skada 

Historik  

Klassificering av kotpelarskador är nödvändig av flera skäl, fr.a. eftersom olika skadetyper 
kräver olikartad behandling. Förståelsen av det komplexa och kontroversiella området klassi-
ficering av kotpelarskador kräver en historisk återblick. Klassificeringssystem påverkas av 
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förbättrad kunskap om uppkomstmekanism, biomekanik och fr. a. av förbättrade diagnostiska 
metoder som datortomografi (DT) och magnetresonanstomografi (MRT).  

Såväl för skador i bröstrygg och ländrygg (Nicoll -49, Holdsworth -63, Denis -83, McAfee -
83, Magerl -94) som för halsrygg (Allen and Fergusson -82, Cooper -90) finns ett flertal 
klassificeringssystem. Några allmänt accepterade klassificeringsssystem finns ej varför en 
allmän orientering av de olika systemen presenteras.  

Stabilitetsbegreppet är centralt vid klassificering av kotpelarskada och ofta använt vid bedöm-
ning av behandlingsindikation. Redan på 30-talet poänterade Watson-Jones att så gott som 
alla leders stabilitet, även i kotpelaren, beror på intakta ligament. Nicoll (-49) var den förste 
som föreslog en uppdelning i "stabil" och "instabil" kotfraktur. Han ansåg att instabilitet en-
dast förelåg vid ruptur av den bakre ligamentapparaten. Den mest accepterade definitionen på 
instabilitet är den av White och Panjabi (-78): "the inability of the spine under physiological 
loads to maintain relationships between vertebrae so that there is neither initial nor subsequent 
neurologic deficit, no major deformity, and no severe pain". Definitionen är vid och förut-
sätter kunskap om naturalförlopp. Eftersom naturalförloppet ofta är ofullständigt känt så blir 
stabilitetsbegreppet godtyckligt och har en begränsad användbarhet i den enskilda kliniska 
situationen. Instabilitetsbegreppets relativa karaktär måste understrykas och "instabilitet" bör 
definitivt ej likställas med att operationsindikation föreligger. Det är dock praktiskt att an-
vända för att översiktligt ange en skadas potential att resultera i betydande besvär. 

Sir Frank Holdsworths (-63, -70) indelning av thorakolumbala skador baserades på en upp-
fattning av kotpelaren bestående av 2 pelare, en främre och en bakre. Instabilitet ansågs före-
ligga om den bakre pelaren var skadad. Man vet idag att denna uppfattning ej är helt korrekt, 
en isolerad skada på den sk bakre pelaren är ej en tillräcklig förutsättning för instabilitet. 
Holdsworth introducerade 1963 begreppet "burstfraktur" vilket innebär att kotkroppsfragment 
är inslagna i spinalkanalen. Burstfrakturen är den mest uttalade kompressionsfrakturen. Han 
betraktade burstfrakturen som "stabil" pga intakta bakre ligament. Whitesides (-77) framhöll å 
andra sidan att burstfraktur ofta är associerad med neurologisk skada, och beskrev en subtyp 
av burstfraktur med bakre ligamentruptur, som karakteriserades som instabil. 

Datortomografins införande på -80-talet gav möjligheten att direkt visualisera fragment in-
slagna i spinalkanalen. Även om dylika även kan påvisas vid traditionell röntgenundersök-
ning, och dess effekt på subarachnoidalrummet är uppenbar vid myelografi, så resulterade det 
direkta avbildandet av rumsinskränkande fragment i spinalkanalen i en ökad förståelse för 
uppkomstmekanismen av den neurologiska skadan. Operationsfrekvensen ökade på 80-talet 
p.g.a. denna tekniska landvinning och pga rapporter som visade fördelar med operativ be-
handling i form av kortare vårdtid, mindre kyfostendens samt förhoppning om att dekompres-
sion optimerar neurologisk restitution (Bradford -77, Jacobs -80, Denis-83, Willen -85). 

Med datortomografins införande koncentrerades uppmärksamheten på kotkroppens bakre 
vägg, som vid burstfraktur definitionsmässigt är inslagen i spinalkanalen. Denis (-83) introdu-
cerade synen på kotpelaren som bestående av tre pelare, en främre (främre ligament och kot-
kroppens främre del), en mellandel (kotkroppens bakre del, bakre ligament och annulus fibro-
sus) och en bakre del (kotbågen med ligament). Denis klassifikation av frakturer i bröst- och 
ländrygg baseras på en integration av frakturens morfologi och den biomekaniska tre-pelar-
teorin. 
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Denis´ typ Skadad pelare 
Kompressionsfraktur Främre pelaren 
Burstfraktur Främre och mellersta pelaren 
Typ A Bägge ändplattor komprimmerade 
Typ B Övre ändplatta 
Typ C Nedre ändplatt 
Typ D Med rotation 
Typ E Lateral kompession 
"Seat belt" skada Bakre och mellersta pelaren skadad 
Fraktur dislokation Tre-pelarskada 

Figur 10. Denis´klassifikation av thorakolumbala frakturer (Denis -83). 

I en experimentell studie rapporterade Panjabi (-95) att den mellersta kolumnen var närmare 
korrelerad till stabilitet än den främre och den bakre. Denis skiljde på mekanisk instabilitet 
som han ansåg förelåg även vid mer uttalad kompressionsfraktur och neurologisk instabilitet 
som ansågs föreligga vid samtliga burstfrakturer, flexions-distraktions-skada och fraktur-dis-
lokation. McAfees´ (-83) klassifikation liknar Denis´ men skiljer på stabil och instabil burst-
fraktur beroende på den bakre pelarens integritet. Konsensus råder således ej över huruvida 
burstfrakturen ska betraktas som stabil eller instabil. 

I dag lägger man ånyo, i likhet med Nicoll (-49) och Holdsworth (-60), stor vikt vid de bakre 
stukturerna vid stabilitetsbedömning (McAfee -83, Magerl -94) och mindre betydelse vid den 
mellersta "pelaren". James (-94) rapporterade att stabiliteten i kompression till 60 % beror på 
den främre pelaren och till 30 % av den bakre, med den mellersta pelaren av begränsad bety-
delse.  

Stabilitetsbegreppet kan generellt naturligtvis ej reduceras till en fråga om de bakre struktu-
rernas integritet. Harms har poängterat Whitesides syn på kotpelaren, dvs betydelsen av att 
vid behandling av kotpelarskada förstå grundläggande biomekaniska principer med den 
främre pelaren fungerande som viktbärande och den bakre ligamentapparaten som s.k. 
"tensionband" (Stolze och Harms -99).  

Många författare anger, oberoende av bakre strukturers status, att kompressionsskador (typA), 
vilka utgör ca 2/3 av alla skador, är instabila vid uttalad grad av kotkroppskompression, kyfos 
eller spinalkanalsförträngning. Graden av deformering som angivits utgöra gränsvärde för 
instabilitet varierar men oftast anges 50 % kompression, 20° -30° kyfos eller spinalkanalsför-
trängning > 50 % (Weitzman -90). Stabilitetsbegreppet är således i högsta grad relativt och 
kan ej utan vidare användas för indikationsställning för behandling av kotpelarskador (Gaines 
-84, Bradford -77). 

För flexions-distraktionsskador och fraktur-dislokationer, som huvudsakligen förorsakas av 
distraktions- (typ B) och rotationsvåld (C) är koncencus högre. Enighet råder om att dessa 
skador bör klassificeras som instabila och operativ behandling rekommenderas allmänt 
(Lewis -74, Argenson -93, Gertzbein -94). 
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Instabiliteten beror till stor del på att dessa skador är associerade till skada av den bakre liga-
mentapparaten, som har begräsad läkningsförmåga, till skillnad från rent skeletal skada som 
vid kompressionsvåld. Den historiska uppfattningen om den bakre ligamentapparaten som 
varande av avgörande betydelse för stabiliteten och därmed för prognosen har stärkts av 
senare års klinisk erfarenhet och även av biomekaniska studier (Neumann -95). Tillkomsten 
av MRT i rutinmässigt kliniskt bruk på 90-talet har förbättrat möjligheterna att bedöma mjuk-
delsskador. Säkerheten för diagnostik av ligamentskador med MRT är dock fortfarande svår-
bedömd, även om större sådana kan visualiseras. 

AO-klassificering 

Även om Denisklassifikation av thorakolumbala skador fortfarande ofta användes så är den 
nyaste klassifikationen lanserad av Magerl et al. (-94), ofta kallad AO-klassificering, i dag 
den mest accepterade. Den lägger större avseende vid de bakre strukturernas integritet och 
tonar ned betydelsen av den mellersta pelaren. Den kombinerar i likhet med andra system 
uppkomstmekanism med patomorfologi. AO-klassificeringen baseras på patomorfologiska 
studier av 1445 konsekutiva thorakolumbala frakturer och utgår från förmodad skademeka-
nism med prognostiska överväganden tagna i beaktande. Grundkonstruktionen är enkel med 
möjlighet till mer detaljerad klassificering, vid behov. Den är lätt överskådlig och reflekterar 
skadans svårighetsgrad och prognos, samtliga faktorer av vikt för den kliniska användbar-
heten. Eftersom frekvensen av neurologiskt bortfall och läkningspotentialen försämras för 
varje steg i skalan är den väl lämpad för kliniskt bruk, nivån i skalan antyder huruvida opera-
tiv behandling bör övervägas.  

Den grundläggande klassifikationen innebär uppdelning i tre typer beroende på skademeka-
nism: kompression (A), distraktion (B) och rotation (C).  

 

 

 

Figur 11a. Kompressionsfraktur 
= Typ A fraktur (Magerl -94). 
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Figur 11 b. 
Distraktionsskada = Typ 
B skada. Till vänster av 
flexionstyp, till höger av 
extensionstyp (Magerl -
94). 

Fig 11C.  
Rotations/Translationsskada = Typ C skada 
(Magerl -94) 

Figur 12. Algoritm för 
klassifikation av 
kotpelarskador enligt AO-
systemet (Magerl -94). 
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I Magerls material av 1445 konsekutiva skador fördelade sig skadorna enligt följande: 66 % 
A, 15 % B och 19 % C skador. Neurologisk skada förekom i 22 % i hela materialet, i 14 % 
vid A, 32 % vid B och i 55 % av fallen vid C skada. Grunduppdelningen i de tre typerna utgör 
en gradvis mer instabil skada från A, B till C. De tre typerna uppdelas i undergrupper (A1, 
A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3), även här hierarkiskt ordnade med gradvis ökad skada.  

A-skada innebär en kompressionsfraktur av kotkropp, vilken kan vara av tre olika sorter: 

A1 Kotkompression 
A2 Splitfraktur 
A3 Burstfraktur 

Typ A karakteriseras av skada av kotkroppen genom kompression, de bakre ligamenten är 
definitionsmässigt intakta. Graden av instabilitet ökar från A1 (s.k. wedgefraktur), som kan 
betraktas som stabil, till A3.3. (komplett burstfraktur: isärsprängning av hela kotkroppen med 
vertikal laminafraktur posteriort), som är instabil. Läkningsbetingelserna för A skada är goda 
eftersom inga ligamentära skador föreligger. Endast 2 % av A1 skadorna hade neurologisk 
skada jämfört med 4 % i A2 och 32 % i A3.  

B-skada innebär en kombinerad främre och bakre skada: 

B1 Bakre lig .ruptur + främrekompressionsfraktur/diskskada (flexionsskada)  
B2 Lamina fraktur + horisontell fraktur kotkropp (Chancefraktur) 
B3 Främre diskskada + bakre fraktur (extensionsskada) 

  

 

Figur 13a. Ung kvinna som hoppat vid flyktförsök 
från fönster, 8m. höjd. Ådrog sig trimalleolär 
fotledsfraktur och kompressionsfrakturer av T12, 
L1,L2 och totalruptur av bakre ligament T12-L1, 
dvs en B1 skada med 43° kyfotisk felställning T11-
L3. 
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Figur 13b. AP-bild visar ökat avstånt mellan 
spinalutskott T12 och L1 (45 mm) indikerande bakre lig. 
ruptur och därmed B-skada. 

 

Figur 13c. MR visar ruptur av lig. 
flavum T12-L1, samt ökad signal i 
mjukdelar mellan spinalutskott som 
uttryck för hämatom och ruptur. 
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Figur 13d. Postoperativt pedikelskruvfixation T11-L3 med normaliserad sagittal konfigura-
tion. 

Typ B skada karakteriseras av delning av främre eller bakre strukturer genom distraktion och 
därmed instabilitet i tension. Denna är ofta kombinerad med instabilitet även i kompression 
eftersom A-skada ofta är delfenomen i B skador. Läkningsbetingelserna för diskoligamentära 
skador, vilka är typiska för B skada, är dåliga, med ökad indikation för kirurgisk stabilisering 
(Louise -77). Behandlingen av B-skador är operativ, möjligen med undantag av B2, där kon-
servativ behandling kan övervägas.  

C-skada innebär en främre och bakre skada kombinerad med rotationsinslag: 
C1 Kompression med rotation 
C2 Distraktion med rotation 
C3 Specialtyper med rotation 

Typ C skada innebär en A- eller B- skada med tillägg av rotation. En C- skada är ofta associe-
rad med neurologi pga fragment i kanal och rotation med subluxation/ luxation. C- skada 
karakteriseras av potential för translation i alla riktningar i horisontalplanet, ruptur av samtliga 
longitudinella ligament och disk, unilateral fraktur av ledutskott, tvärutskott, revben, lamina 
och assymetrisk kotkroppsfraktur.  

Unilateral facettledsluxation är ovanlig (Boger -83, Conolly -92). Liksom "slicefrakturen", 
beskriven av Holdsworth (- 70) som "by far the most unstable of all injuries of the spine" till-
hör bägge denna kategori av uttalat instabila skador. Den sneda varianten av "slicefrakturen" 
anser Magerl vara den mest instabila eftersom den saknar stabilitet även i kompression. C-
skador är instabila även i horisontalplanet och fixation måste således vara stabil ej endast i 
kompression, flexion och extension utan även i rotation/translation. Behandlingen av C-skada 
operativ.  
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Ytterligare subgrupper finnes för varje grupp enligt systemet A1.1. etc. och för detaljkänne-
dom hänvisas till originalbeskrivning (Magerl -94). Alla subgrupper användes sällan, vare sig 
vetenskapligt eller i klinisk praxis. AO-klassificeringen fungerar som praktisk vägledning 
med användande av enbart uppdelning i A, B och C i de flesta situationer. 

SCI-Klassificering 

Kotpelarskador kan även klassificeras efter den neurologiska skadegraden eller skadenivån. 
Den neurologiska skadenivån har definierats av American Spinal Injury Association och 
International Medical Society of Paraplegia som den mest kaudala nivån med bilateral normal 
sensibilitet och motorisk kraft minst 3/5, vilket innebär att gravitationskraften ska kunna 
övervinnas för muskulatur innerverad av den aktuella nivån (ASIA, IMSOP -92). Man bör 
observera att neurologisk nivå ej helt överensstämmer med skeletal, eftersom nervrötter har 
ett snett förlopp i spinalkanalen. Den neurologiska nivån erhålles av klinisk undersökning, 
den skeletala av röntgen. 

Skada nedom T1 kan resultera i paraplegi och skada ovan T1 i tetraplegi. Skada kan också 
indelas efter grad av bortfall, och man talar då ofta om komplett (para- eller tetraplegi) och 
inkomplett (para- eller tetrapares) skada. Om någon som helst sensibilitet eller volontär moto-
risk funktion kan konstateras föreligger en inkomplett skada. Detta gäller även perianal sensi-
bilitet eller volontär kontraktion av analsphinctern (sacral sparing).  

De inkompletta ryggmärgsskadorna kan även klassificeras i enlighet med vilken del av rygg-
märgen som är skadad. Vid anterior cord syndrome ses fr.a. motorisk påverkan med mer eller 
mindre bibehållen sensorik (Schneider -79). Vid central cord syndrome ses en sämre motorisk 
funktion i armar än i ben. Tillståndet ses fr.a. vid cervikal hyperextensionsskada vid spondy-
los/stenos. Prognos är bättre än för anterior cord syndrome, och full restitution kan före-
komma spontant. Orsaken till den särpräglade distributionen av motoriskt bortfall vid central 
cord syndrome är ej helt klar, och kan inte på ett enkelt sätt förklaras av anatomiska förhål-
landen (Quencer -94) . Vid Brown-Sequard syndrom ses bortfall av ipsilateral kraft och 
kontralateral smärta och temperatur. 

Frankelklassifikationen baseras på funktionsnivå (impairment) med en indelning A till E, där 
A motsvarar komplett motoriskt och sensoriskt bortfall nedom skadan, B viss sensorik men 
ingen motorik, C viss men ej funktionell motorik, D användbar motorik, och E inga neuro-
logiska bortfall (Frankel -69). 

Frankelgrad Definition 
A Komplett neurologiskt bortfall 
B Enbart sensoriska funktioner 
C Ej funktionell motorisk funktion 
D Funktionell motorisk funktion 
E Full motorisk och sensorisk funktion 

Figur 14. Klassifikation av neurologisk skada enligt Frankel 
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Frankelskalan inkluderar ej blåsstörning, vilket är en nackdel eftersom detta är relativt vanligt. 
Bradford och McBride har lanserat en modifierad Frankelskala som tar hänsyn till motor-
funktion och blåsa/tarmfunktion (Bradford-87).  

En vidareutveckling av Frankelgraderingen resulterade i den s.k. ASIA/IMSOP impairment 
scale som rekommenderats vara internationell standard vid SCI (Waters -91, ASIA, IMSOP -
92). I denna klassificering understryks betydelsen av perianal sensibilitet och aktiv kontrak-
tionsförmåga av den externa anala sphinctern, om dessa funktioner kvarstår förbättras progno-
sen. Klassifikationen baseras på ett protokoll varvid kraften hos vissa nyckelmuskler graderas 
i en sex-gradig skala 0-5, samt sensibilitet (beröring och stick) efter dermatomutbredning med 
ett särskilt scoresystem.  

 

Figur 15. Dokumentationsmall av neurologiskt status enligt American Spinal Injury Associa-
tion (ASIA). 

Konservativ behandling 
Traditionen i England och Australien har varit mer konservativ och skiljer sig fortfarande från 
Kontinentala Europa, Skandinavien och USA där operativ behandling är rutin vid alla svårare 
kotpelarskador. Den enda icke kontroversiella och allmänt accepterade indikationen för ope-
rativ behandling av patient med kotpelarskada är progressiv neurologisk försämring vid kon-
staterad kompression av ryggmärg (Wilberger -91).  

Konservativ behandling består av sängläge under en varierande tid följt av mobilisering med 
eller utan korsett/orthos. Orthos med trepunktsstöd (Jewett hyperextensionsorthos), dorsalt i 
svank och ventralt över sternum och pubis, för att motverka kyfosutveckling användes vid 
måttlig kotkompression s.k. body-jacket, som är en plastkorsett, användes vid s.k. split-fraktur 
och burst-fraktur. Gips-korsett används knappast längre i Sverige. Stabilisering av nedre länd-
rygg och bäcken förbättras genom inkorporering av ena lårbenet i orthosen, vilket dock av 
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praktiska skäl sällan användes. Vid skada i ländrygg har Chan (-93) angivit att låg ländryggs-
korsett (LSO) ej räcker utan TLSO bör användas.  

Den engelska traditionen, som baseras på Guttman med Bedbrock (-85) som senare föresprå-
kare, har rekommenderat 6-8 veckors sängläge, följt av mobilisering utan korsett. Andra har 
förespråkat kortare tids sängläge. Weitzman (-71) noterade ett negativt samband mellan dura-
tionen av behandling och resultat och rekommenderade endast kort tids sängläge (genomsnitt 
8 dagar) vid kompression <50 % följt av mobilisering utan korsett. Ett arbete av Ohana ( -00) 
ger ytterligare stöd för mobilisering av kotkompressioner (A1) utan korsett, man såg ingen 
skillnad i radiologiskt resultat och ingen kyfosutveckling vid en retrospektiv jämförelse 
mellan behandling med och utan orthos vid kompressionsfraktur med 30 % minskning av 
kotkroppshöjd. 

Vid högre grad av kompression (>40 % kompression av kotkroppshöjd, kyfosvinkel över 20° 
, burstkomponent) är val av behandling kontroversiell, i synnerhet vid burstfraktur. Olika för-
fattare har med stor emfas hävdat vitt skilda uppfattningar om den lämpligaste behandlingen 
av kotfraktur. Böhler (-32) rekommenderade sluten reposition med hyperextensionsteknik och 
gipskorsett och hävdade i likhet med Watson-Jones och sir Ludvig Guttman att god reposition 
av felställningen var nödvändigt för senare symptomfrihet (Böhler -32). Nicoll, å andra sidan, 
ansåg reposition vanligen onödig och ofta skadlig. 

Historiskt har även mer uttalad kotfraktur behandlats konservativt. Guttman (-69), en portal-
figur inom den konservativa spinalskadevården, hävdade att operativ behandling är menings-
lös och potentiellt farlig. Guttmans negativa attityd till operation måste ses i perspektivet av 
den på hans tid olyckliga vanan att utföra isolerad laminektomi utan fixation eller fusion vid 
kotpelarskada med neurologisk påverkan.  

Böhler populariserade behandling med gipskorsett anlagd efter sluten reposition genom upp-
läggning i lordos, med goda resultat. Roy- Camille och Massin (-89) rapporterade "accep-
tabla" långtidsresultat vad gäller både radiologisk kyfosutveckling och funktionella resultat 
med Böhlertekniken. Den rekommenderades vid kompressionsfraktur utan bakre skada T12, 
L1, L2 förutsatt att frakturen reponerades till <20° kyfos (mätt på kotkropp). Vid kvarstående 
kyfos >20° rekommenderades operativ behandling. En långtidsuppföljning av Böhlers mate-
rial 10-20 år efter skadan visade att ingen patient med kyfos över 15 grader var smärtfri 
(Trojan -72). Behandlingen med sluten reposition och gipskorsett är krävande och används i 
dag sällan. I Sverige har man övergått till behandling utan reposition samt användande av 
trepunktsstöd eller orthoser av plastmaterial som ger förbättrad hygien och avtagbarhet. 

Resultatet vid mindre uttalade kotfrakturer, karakteriserade av kompressionsgrad under 50 % 
är relativt godartat och läker ofta till full restitution. Soreff (-77) angav att de sämsta långtids-
resultaten sågs vid uttalad kompression thorakolumbalt ( T11-L1), en god prognos för mått-
liga kotkompressioner i bröstrygg (T1-T10), medan skador i ländryggen oftast ger residual-
symptom. Chan (-93) rapporterade dock goda resultat av konservativ behandling av burst-
fraktur i ländrygg utan neurologi med 90 % "excellent or good" och alla patienter åter i hel-
tidsarbete. Prognosen vid fraktur i ländrygg är möjligen bättre än thoracolumbalt pga den 
mindre tendensen till kyfosutveckling.  

Konservativ behandling är den huvudsakliga behandlingsformen för A-skada. I frånvaro av 
neurologiska symptom är operation aktuellt endast för uttalade kompressioner. Enbart retro-
spektiva undersökningar finns publicerade över resultat av konservativ behandling. I oselekte-
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rade patientmaterial med olika grad av kotfraktur har resultaten varierat. I ett material från 40-
talet angav Westerborn och Olsson (-83) att "90 % recovered completely and could return to 
work" samt att 15 % hade kvarstående besvär som påverkade "the mode of living". Resultatet 
är i nivå med vad som vanligen rapporteras idag. I Nicoll´s (-49) klassiska arbete uppgav 28 
% av patienterna smärta i frakturområdet och hela 72 % angav "low back pain". Värken an-
sågs dock vara av lindrig natur utan större funktionell betydelse och 89 % av Nicolls patien-
ter, som alla var kolgruvearbetare, återgick i arbete.  

I ett material över 623 kanadensiska patienter från 60-talet med huvudsakligen "wedge" kom-
pressionsfrakturer (A1) rapporterade Young (-73) att endast 1/4 av patienterna blev symptom-
fria, 1/2 fick lättare besvär och 1/4 betydande besvär. Resultatet var helt oberoende av graden 
av kompression och kilform av kotan. En intressant observation var att patienter med symp-
tom i mycket högre grad hade deltagit i rehabiliteringsprogram som startade 1-6 mån efter 
skadan. Författaren diskuterar naturligtvis att detta helt enkelt kan bero på att de med mer 
besvär remitteras till rehabilitering, men utesluter ej att det starka sambandet mellan den rela-
tivt tidiga rehabiliteringen och ett dåligt resultat kan ha orsakats av en negativ effekt av reha-
biliteringsinsatserna, och varnar för överbehandling. 

I sin långtidsuppföljning (minimum 8 år) av 147 patienter med kotfraktur utan neurologisk 
skada angav Soreff (-77) "moderate or pronounced pain" hos 2/3 av patienterna, symptom-
frihet hos endast 9 % och att 25 % bytte arbete pga sina ryggbesvär, d.v.s. liknande resultat 
som i den kanadensiska studien från samma tidsperiod. Soreff fann dock ett klart samband 
mellan kompressionsgrad och residualbevär. 

I Weinsteins (-88) 20-årsuppföljning av konservativt behandlade rakturer med över 50 % re-
duktion av kotkroppshöjd, rapporterades att 80 % återgick i arbete. Den genomsnittliga 
smärtscoren var 3,5 (0-10) och 62 % uppgav mycket måttlig smärta. Man konkluderade att 
konservativ behandling av burstfraktur ger acceptabla långtidsresultat. I en mer aktuell studie 
av burstfraktur angav Mumford (-93) acceptabla resultat av behandling i form av 4 veckors 
sängläge följt av 12 veckors korsett: 86 % återgick i arbete, 63 % till arbete på samma nivå, 
74 % angav viss värk, oftast dock endast lätt värk som ej påverkade dagliga aktiviteter. 

Willen (-85) studerade retrospektivt patienter med instabil kotfraktur behandlade konservativt 
(1971-1977) respektive operativt med Harringtonstag (1977-1981) och fann ingen skillnad i 
vare sig neurologiskt utfall eller smärta. En stor skillnad förelåg dock i vårdtid till förmånen 
för operation, med 80 dagar för konservativt behandlade och 30 dagar för de opererade. Dessa 
vårdtider ter sig astronomiska, vilket klart visar att vårdtider i endast begränsad omfattning 
avspeglar effektivitet i behandling. I en annan studie av konservativ behandling av burst-
fraktur var medelvårdtiden endast 10 dagar, vilket är jämförbart med vårdtiden vid modern 
operativ behandling (Cantor -93). Generellt kan sägas att jämförelser av vårdtidslängd är 
komplicerat och sällan möjligt, eftersom den till allra största delen beror på terapitradition och 
mindre på faktiska möjligheter att utskriva patienten 

I en retrospektiv studie över utfall vid konservativ och operativ behandling rapporterade 
Hitchon (-98) att kostnaden för de konservativt behandlade var c:a hälften av de operativt 
behandlade, med likartad längd på vårdtid, som dock i genomsnitt var lång (1 månad) jämfört 
med svenska förhållanden. Den opererade gruppen hade dock betydligt mer avancerade ska-
dor med neurologi i 86% av fallen jämfört med 19% hos de konservativt behandlade vilket 
försvårar jämförelsen.  
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Även jämförelser av resultat vad gäller återgång i arbete från olika tidsperioder måste göras 
med största försiktighet, om alls, eftersom denna variabel i hög grad återspeglar försäkrings-
systemets utformning och nivån på arbetslöshet, faktorer väl beskrivna redan 1970 av Westrin 
och senare av Nachemson (-91) och Burnham (-96).  

Nicoll noterade att "significant spinal deformity is compatible with perfect function", dvs nå-
got direkt samband mellan graden av felställning och besvär kunde ej konstateras.  

Till skillnad från Nicoll och Young fann Soreff (-77), i likhet med andra, ett samband mellan 
graden av kotkompression och residualbesvär. I en italiensk studie av 31 patienter angavs att 
konservativ behandling i form av gipskorsett var likvärdigt med operation för frakturer med 
ett sagittalt index < 20° , men gav ett sämre långtidsresultat än operation för frakturer med ett 
sagittalt index > 20° (Domenicucci -96).  

Vid de traditionella Spinalskadecentra i Guttmans tradition där konservativa principer har 
varit rådande har på senare år en mer aktivt förhållningssätt utvecklats och operativ behand-
ling har blivit vanligare fr.a. pga hög vårdkostnad vid långvarig vårdtid vid konservativ be-
handling. Fortfarande är dock 6 veckors sängläge standardmetod i Perth, där de flesta kot-
pelarskador i västra Australien behandlas. 

I flera studier från de senaste åren som jämfört konservativ behandling med operation med 
modern fixationsteknik vid måttlig burstfraktur har man ej kunnat påvisa någon större skillnad 
i resultat och ej heller någon korrelation mellan kyfosvinkel och kliniskt resultat (Mumford -
93, Cantor -93). Mot bakgrund av att patienten kan mobiliseras betydligt snabbare än vad som 
tidigare ansågs möjligt och resultaten är jämförbara med vad som ses efter operation så är 
konservativ behandling att rekommendera vid måttlig thorakolumbal fraktur typ A.  

Nyligen har dessa retrospektiva resultat konfirmerats av två randomiserade studier mellan 
konservativ och operativ behandling av burstfraktur utan neurologi. I den amerikanska studien 
från Minneapolis var kanalocklusion i genomsnitt 38 % i operativa och 45 % i konservativa 
gruppen, vilket innebär att uttalade burstfrakturer ingick i undersökningen. Patienter med 
posterior laminafraktur exkluderades ej (Jhanjee -00). Presentationen utsågs till bästa kliniska 
föredrag vid Scoliosis Research Society´s årsmöte 2000. Materialet omfattade 55 konsekutiva 
patienter från Minneapolis. Konservativ behandling bestod av gipskorsett eller orthos och 
operation av bakre eller främre instrumenterad fusion. Ingen skillnad i vare sig smärta, funk-
tionsnivå, livskvalitet, patienttillfredsställelse eller radiologiskt resultat kunde konstateras i 
genomsnitt 47 månader efter trauma. Komplikationer var fler vid operativ behandling, som 
var betydligt dyrare. En konservativt behandlad patient med Mb Parkinson blev opererad pga 
progredierande kyfos vid gipskorsettbehandling. 

Resultatet av den randomiserade studien från Taiwan var likartat med ingen påvisad skillnad 
kliniskt eller radiologiskt mellan patienter opererade med bakre "short segment fixation" och 
konservativt behandlade patienter med hyperextensionsorthos och omedelbar mobilisering 
(Shen -01). Sjukhuskostnaderna var 4 ggr högre i den operativa gruppen. 

Mot bakgrund av ovannämnda aktuella RCTs samt tidigare retrospektiva undersökningar är 
den grundläggande rekommendationen konservativ behandling vid A-skada. Detta gäller så-
väl A1- och A2-, som A3-skada. 
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Operativ behandling 
Den snabba utvecklingen inom ryggkirurgins alla delområden har omfattat även trauma-
området och behandlingsalternativen har snabbt ökat. I princip omfattas all ryggkirurgi av 
samma grundprinciper: dekompression av nervstrukturer (medulla, cauda equina, nervrötter), 
korrektion av felställning, stabilisering och steloperation av det skadade rörelesegmentet. Ett 
fåtal undantag finnes där steloperation ej är indicerat, t.ex. enbart dekompression vid epiduralt 
hämatom eller traumatiskt diskbråck och direkt osteosyntes som vid främre skruvning av 
densfraktur (Böhler -82). Steloperation bör naturligtvis begränsas så långt som möjligt, sär-
skilt i de delar av ryggen där rörligheten är stor med betydande konsekvenser av s.k. fusion, 
dvs i halsrygg och ländrygg. Den funktionella effekten av steloperation är dock i allmänhet 
begränsad, i synnerhet inom bröstrygg och övre ländrygg, och de negativa effekterna av en 
progredierande felställning kan vida överskrida steloperationens potentiella nackdelar.  

Fölrutom möjlighet till snabb mobilisering även vid uttalad skada (B- och C-skada) ger ope-
ration möjlighet att i högre grad än vid konservativ behandling återställa kotpelarens konfigu-
ration, vilket leder till en biomekaniskt förbättrad situation och därmed möjligen mindre resi-
dualbesvär. Fixation av ryggen i fysiologisk ställning kan i dag åstadkommas med såväl 
främre som bakre metoder. Operation ger även möjlighet till dekompression av ryggmärg 
och/eller nervrötter för optimering av neurologisk restitution.  

Ett flertal olika bakre och främre tekniker har utvecklats vilka möjliggör effektiv dekompres-
sion, rekonstruktion och stabilisering av alla kotpelarens nivåer. Accepterade metoder för 
dekompression och stabilisering är: 

• Posterior reposition med distraktionsteknik (ligamentotaxis) och fixation, fusion 
(Benson -92)  

• Posterolateral dekompression och fusion med bakre fixation (Flesch -77) Främre 
dekompression, fusion, fixation (Dunn –84, McAfee -94, Kaneda -97)  

• Kombinerad främre dekompression, fusion och bakre fusion och fixation (Mcafee-85, 
Bradford -87)  
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Figur 16a. 31 årig kvinna som 
fallit från häst och ådragit sig B1 
fraktur L1 med ruptur av bakre 
ligamentet. 

 

Figur 16b. CT som visar 50 
% av spinalkanalen 
ockluderad. Inga 
neurologiska bortfall. 
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Figur 16c. 1 års-kontroll visar 
läkning i närmast fysiologisk 
sagittal konfiguration. 
Kombination laminära krokar och 
pedikulära skruvar pga risk för 
kyfosutveckling. 

Figur 17a. 24 årig deprimmerad man 
som efter hopp ådragit sig bilaterala 
calcaneusfrakturer och A3 burstfraktur 
L5 (A3) samt kompression L4 (A2) samt 
ligamentskada L3-L4 (B1). Svårbedömd 
extensorfunktion i fötter. 
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Figur 17b. CT visar burstfragment L5 med 
sannolik kraftig påverkan av L5-rot. 

 

Figur 17c. Sagittal CT-rekonstruktion 
visar kraftig förträngning av spinalkanal, 
samt klyvfraktur av nedre halvan av 
kotkropp L5, s.k. "crush cleavage" 
fraktur. 

 

Figur 17d. AP-bild 3 mån postoperativt fixation 
L3-S1 med pedielskruvar och fusion. God 
posterolateral läkning. 
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Figur 17e. Sidobild 3 mån postoperativt. 
Läkning i god lordos. 

 

Figur 18a. 51 årig man med A3 fraktur L2 efter 
trafikolycka som opererats med bakre fixation 
och fusion T11-L3 med kombinerad krok och 
skruvfixation. Postoperativt kvarstående 
sensibilitetsstörningar i nedre extremiteter, inga 
motoriska bortfall.
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Figur 18b. Postoperativ CT -myelografi visar 
90% förträngning av spinalkanal. 

 

Figur 18c. Sagittal rekonstruktion 
konfirmerar höggradig förträngning av 
spinalkanal av kotkroppens övre bakre 
hörn, som nödvändiggör främre 
dekomression. 

Figur 18d. I en andra seans 3 dagar senare 
utfördes främre dekompression genom 
central corpectomi L2, utrymning av 
spinalkanal, iliacagraft och främre fixation 
L1-3. Sidobild. Notera förbättrad lordos. 
Stabil fixation som tillåter omedelbar 



44 

Den bakre operationen sker genom medellinjesnitt och friläggning av kotpelaren från tvär-
utskotts-spets till tvärutskotts-spets, följt av korrektion, fixation och fusion samt dekompres-
sion vid behov. Laminektomi som enskilt ingrepp har helt övergivits eftersom det visats ej 
fungera som dekompressiv åtgärd, kompressionen av ryggmärg/nervrötter är nästan alltid 
framifrån. Laminektomi är dessutom skadligt pga ökad destabilisering och därmed risk för 
kyfosutveckling och försämring av neurologi (Denis -83). 

Den främre operationen sker via thorakotomi med eller utan öppning av pleura på nivåer T3-
T12, samt efter diafragmadelning på nivåer L1-L5, eller genom flanksnitt med retroperitoneal 
dissektion på nivåer L2-L5. Detta följes av diskektomi en nivå ovan och nedom skadan, 
dekompression i form av corpectomi till posteriora ligamentet eller till fri dura och bentranp-
lantation (tricorticalt iliaca- eller fibulagraft med eller utan bur) och fixation. 

Utbudet av instrumentarier är i dag stort och svåröverskådligt. Flera system av universaltyp 
tillåter stor variabilitet i val av fixationsmetod (skruv, krok, cerklage). För en högkvalitativ 
operativ vård är det sannolikt viktigare att tillfullo behärska det system som användes än att 
försöka utnyttja relativt små skillnader mellan de olika systemen. Enskilda system kommer 
därför ej att i detalj diskuteras i detalj, utan tonvikten lägges på generella operativa principer.  

Dekompressionsteknik 

En spinalkanalsförträngning föreligger definitionsmässigt vid burstfraktur (A3). Förträng-
ningen varierar från minimal upp till 90 % minskning av area eller sagittal diameter mätt på 
CT. Dekompression bakifrån kan göras med posterolateral dekompression enligt Flesch (-77) 
eller med indirekt distraktionsteknik, ibland kallad ligamentotaxis.  

Distraktion har experimentellt visats ge en genomsnittlig ökning av spinalkanalens area med 
35 % jämfört med arean direkt efter trauma (Fredrickson –88, -92). En rad författare har angi-
vit att bakre operation i form av pedikelskruvning och distraktionsteknik minskar förträng-
ningen med i genomsnitt 50 % (Crutcher- 91, Sim -92, Sjöström- 95). Distraktionsteknik med 
krokar har givit liknande resultat både kliniskt och experimentellt ( Bradford och McBride -
87, Fredrickson –88).  

Kliniska serier har således verifierat de experimentella erfarenheterna men även visat att gra-
den av dekompression är variabel. Bradford och McBride (-87) rapporterade att i medeltal 26 
% (range 0-50 %) förträngning återstod efter ligamentotaxisteknik. I Sjöströms serie på 67 
patienter återstod en mer än 30 % kanalförträngning i 15 fall (22 %). Kuner (-94) rapporterade 
dock en serie på 39 fall med en närmast normalisering av arean med distraktionsteknik, från 
64 % till 95 % av den normala.Vid höggradig förträngning har effekten av distraktion 
rapporterats vara sämre.  

Yazici (-95) rapporterade att distraktionsteknikens förmåga att förbättra förträngningen i hög 
grad beror på när den utförs, och rekommenderade att annan teknik användes vid operation 
mer än 24 timmar efter trauma. Edwards och Levine (-86) rapporterade en förbättring med 32 
% vid operation inom 2 dagar jämfört med 23 % vid operation mellan 3 och 14 dagar.  

En teoretisk nackdel med distraktion är att den ökar risken för sekundär kyfosutveckling, sär-
skilt om den skadade disken överkorrigeras. Det är ej möjligt att i längden bibehålla den 
sagittala konfigurationen vid ett defekt främre stöd. Panjabi´s (-00) observation att distraktion 
5mm och lordosering 6 grader ger samma dekompression som distraktion 10 mm är i 
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sammanhanget viktig, graden av distraktion kan begränsas med samma dekompressionseffekt. 
Denna undersökning är den enda som studerat sambandet mellan grad av distraktion och er-
hållen dekompression. 

Den direkta bakre dekompressionen med transpedikulär teknik enligt Flesch (-77) ger ett 
större kirurgiskt trauma, men ger sannolikt en mer komplett och förutsägbar dekompression 
än distraktionstekniken (Bradford och McBride -87). Den posterolaterala tekniken kräver 
dock att pedikeln nedtages för säker och komplett dekompression. Det är trots detta svårt att 
nå den andra sidan och bilateral pedikelresektion ger en ökad instabilitet. Vid uttalad burst-
fraktur resulterar således en bakre dekompression sällan i ett komplett återställande av spinal-
kanalens vidd, vare sig med distraktionsteknik eller direkt posterolateral dekompression 
(Bradford -77). Duraruptur föreligger i c:a 1/3 av fallen med burstfraktur och associerad lami-
när fraktur, vilket har implikationer för val av approach, durarupturen kan i de flesta fall ej 
åtgärdas framifrån (Cammisa -89). 

Den enda metoden som ger en peroperativt, utan radiologisk metod, verifierbar dekompres-
sion är den främre operationen. Kaneda (-97) rapporterade i den hittills ojämförligt största 
serien av burstfraktur (n=150) en förbättring av kanalförträngning från 47 % till 2 % (range 0-
8 %), vilket ej uppnåtts med någon bakre teknik. I Esses (-90) prospektiva randomiserade 
jämförelse mellan främre och bakre operation var dekompressionen mer fullständig utförd 
framifrån. Det neurologiska utfallet var dock likartat. Det förefaller således klart att dekom-
pression framifrån ger en mer fullständig dekompression. 

Neurologisk restitution 

Experimentella studier på försöksdjur har visat att både graden och durationen av kompres-
sion har betydelse för neurologisk restitution (Dolan -80, Holtz -90, Delamarter -95). Det kli-
niska stödet är svagare. 

Vid komplett neurologisk skada ses sällan eller aldrig någon neurologisk restitution (Bradford 
-77, Kaneda -97). Vid inkomplett skada rapporteras i allmänhet en förbättring med minst 1 
Frankelgrad för de flesta patienter (Markel -95). Kaneda (-97) rapporterade sålunda att 95 % 
av 150 patienter förbättrades minst en Frankelgrad och ingen patient försämrades neurologiskt 
postoperativt. Clohisy (-92) rapporterade en genomsnittlig förbättring av 2 Frankelgrader om 
främre operation utfördes inom 48 timmar efter trauma. Detta skiljde sig från de som operera-
des sent (2 mån. efter trauma) vilka förbättrades endast 1 Frankelgrad. Även om jämförbar-
heten är begränsad så antyder de mycket goda resultaten vid dekompression inom 48 timmar 
att tidig dekompression bör eftersträvas vid inkompletta skador. Kaneda (-97) såg å andra 
sidan ingen korrelation mellan timing av ingreppet och neurologisk förbättring. Det finns så-
ledes inga säkra belägg för att akut dekompression ger ett bättre neurologiskt resultat än sub-
akut. Ett indirekt stöd för att dekompression är av värde är att man även vid dekompression, 
utförd upp till 5 år efter skadan, har påvisat positiv effekt vid både komplett och inkomplett 
skada (Riska -87, Anderson och Bohlman -92, Bohlman och Anderson -92). 

Den till synes begränsade effekten av dekompression på neurologisk restitution har av flera 
författare tolkats beror på att den neurologiska skadan huvudsakligen avgörs i skadeögon-
blicket (Sandler och Tator -76, Boerger -00). Leeds-gruppen har biomekaniskt visat att tryck-
ökningen i spinalkanalen i själva skadeögonblicket uppgår till flera hundra kilkopascal, jäm-
fört med några få kilopascal före och direkt efter frakturtillfället. Även i ett kliniskt material 
visades att energiinnehållet i skadan, men ej radiologiska variabler, korrelerar till Frankel-
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graden (Limb -95, Shaw -96). Panjabi (-95) har i en elegant biomekanisk studie visat att för-
trängningen av spinalkanalen är 85 % större i skadeögonblicket jämfört med posttrauma, samt 
att korrelationen är svag mellan grad av förträngning vid skadetillfället och posttrauma. Dessa 
fynd förklarar den vanliga kliniska observationen att korrelationen är låg mellan grad av för-
trängning och grad av neurologiskt bortfall (McAfee-83, Keene -89, Gertzbein-88). Vissa 
författare har dock rapporterat en högre förträngning mätt på CT hos de med neurologiskt 
bortfall jämfört med dem utan, även om överlappningen är stor (Trafton -84, Hashimoto, -88). 

För att förhindra utvecklingen av sekundär neurologi har dekompression rekommenderats vid 
förträngning av spinalkanal även när neurologiska symptom ej föreligger. Neurologisk för-
sämring efter traumat är ovanligt men har rapporterats vid burstfraktur (Denis -84, Kaneda -
97), ffa sent i skedet efter fraktur på osteoporotisk bas (Shikata -90). Mot bakgrund av detta 
rekommenderar vissa dekompression av kanalen vid förträngning över 60 - 70%, även om 
neurologi ej föreligger (Bradford -87). 

Utan några egentliga bevis har många författare hävdat att dekompression maximerar potenti-
alen för neurologisk förbättring (Kaneda -97, Delamarter -99, Kostuik -84, DeWald -84).  

Flera författare har dock rapporterat att konservativ behandling ger samma neurologiska 
restitution som operation (Burke -76, Jacobs-80, Willen -85). I en aktuell metaanalys av de 60 
publikationer (urvalda bland 275) som uppfyllde minimala inklusionskriterier på området 
burstfraktur kunde Boerger (-00) ej finna några belägg för att operativ behandling gav en 
bättre neurologisk restitution än konservativ behandling. Ingen studie har utförts med kon-
trollgrupp och endast tre var prospektiva, vilket försvårar analysen.  

I en annan aktuell översikt av värdet av dekompression med gradering av "evidence" för de-
kompression vid akut SCI i Grad 1 (väl utförda RCT), Grad 2 (väl utförda jämförande studier) 
och Grad 3 studier (retrospektiva), så konkluderades att experimentella djur-studier på Grad 1 
nivå ger stöd för en effekt av dekompression på neurologisk förbättring. Kliniska bevis finns 
dock företrädesvis på Grad 3 nivå, och i begränsad omfattning på Grad 2 nivå. Angående 
"timing" av dekompressionen, d.v.s. akut eller subakut dekompression, så har flera författare 
rekommenderat subakut dekompression pga en observerad högre komplikationsrisk vid akut 
operation. Det finns dock Grad 2 bevis för att akut dekompression kan utföras utan ökad 
komplikationsrisk (Fehlings och Tator -99). De bägge aktuella review-artiklarna samman-
fattar litteraturen väl på området och slutsatsen är att dekompression kan betraktas som en 
behandlingsmöjlighet ännu utan bevisad effekt. 

Vid partiellt neurologiskt bortfall rekommenderas vanligen dekompression så snart det all-
männa tillståndet så tillåter och adekvat kirurgisk och anestesiologisk kompetens finns till-
gänglig. Även vid komplett skada bör akut dekompression övervägas, särskilt mot bakgrund 
av att spinal shock kan maskera en inkomplett skada. Effekten av stabilisering av skadade 
instabila segment vid neurologisk skada är mindre väl studerat än dekompression, men 
mycket talar för att det är väsentligt att immobilisera det skadade området för att förhindra 
ytterligare traumatisering av redan skadad ryggmärg/nervrötter. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att indikationen för dekompression vid inkomplett 
neurologisk skada är relativt stark men ej absolut, bevis för effekt saknas. Vid komplett skada 
är indikationen relativ. Dekompression vid total skada lönar sig sällan ur neurologisk funk-
tionssynpunkt, men vid kirurgisk stabilisering bör samtidig dekompression göras. Detta gäller 
i synnerhet under fasen av den spinala shocken, då neurologisk funktion ej kan bedömas. 
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Korrektions- och fixationsteknik 

Korrektion och fixation med Harringtonstag och krokar, ett system som ursprungligen fram-
togs för scoliosbehandling, introducerades för frakturbehandling på –60 talet av Paul 
Harrington. Harringtoninstrumentering (HRI) var länge standardmetod vid bakre operation av 
kotfraktur med eller utan neurologiskt bortfall (Flesch -77, Dickson-78, Jacobs-80). Distrak-
tion är den grundläggande repositionsmanövern vid HRI av kotfraktur och baseras på att det 
främre ligamentet oftast är intakt och styr repositionen . 

Vid HRI användes distraktionsstag vid kompressionsskada (A) och kompressionssstag 
och/eller distraktionsstag vid distraktionsskada (B) och fraktur-dislokation (C). Ursprungligen 
fixerades och fusionerades 2 eller 3 segment upp och ned från skadan. En period följde med 
s.k. "short fusion och long rodding" med stagextraktion 9-12 månader posttrauma för att und-
vika långa steloperationer. Metoden blev ifrågasatt eftersom en djurexperimentell studie och 
kliniska erfarenheter visade risk för facettledsarthros i icke fusionerade men fixerade inter-
vertebralleder (Kahanovitz -84, -84). Gardner (-90) kunde dock ej vidimera detta kliniskt eller 
radiologiskt i en långtidsuppföljning av HRI 8 år efter kotfraktur.  

För att undvika kyfosering, vilket är ett problem vid all reposition som baseras på distraktion, 
introducerade Edwards (-86) användande av hylsor ("sleeves") som träs på stagets mellersta 
del. Metoden ger en framåt riktad lordoserande kraft. Samma effekt kan uppnås genom böj-
ning av stag i lordos. 

Harringtonmetoden har numera ersatts av stabilare fixationsmetoder som möjliggör förbättrad 
korrektion och kortare fixation, samt snabbare mobilisering utan behov korsett i normalfallet. 
Moderna bakre fixationssystem baseras ofta på både skruvar och krokar och i vissa även 
cerklage. Det finns en mångfald av system som enbart bygger på transpedikulär skruvfixation. 
De nya spinala instrumenteringssystemen ger förbättrade möjligheter att kontrollera den 
sagittala balansen. An (-91) fann att Steffee-plattan återställde lumbal lordos bättre än HRI, 
vilket gav en komplett förlust av lumbal lordos.  

Den transpedikulära fixationen, lanserad av Roy-Camille (-86) redan på 70-talet och populari-
serad av Steffee (-86) på 80-talet, har flera fördelar och är i dag dominerande teknik vid fixa-
tion av kotfraktur i den thorakolumbala övergången och i ländryggen  
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Figur 19a. Ung kvinna som hoppat vid 
flyktförsök från fönster, 8m. höjd. Ådrog sig 
trimalleolär fotledsfraktur och 
kompressionsfrakturer av T12, L1,L2 och 
totalruptur av bakre ligament T12-L1, dvs en B1 
skada med 43° kyfotisk felställning T11-L3. 

Figur 19b. AP-bild visar ökat avstånt mellan 
spinalutskott T12 och L1 (45 mm) indikerande 
bakre lig. ruptur och B-skada. 
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Figur 19c. MR visar bakre lig. ruptur T12-L1. 

   

Figur 19d. Postoperativt pedikelskruvfixation T11-L3 med normaliserad sagittal konfigura-
tion. 



50 

Pedikelskruvbaserade system ger stabilitet i samtliga plan, involverar ej spinalkanalen, inklu-
derar kotans starkaste del (pedikeln) och möjliggör ofta kort fixation, en nivå upp och ned 
från frakturnivå i normalfallet. Om pediklar är små, som i bröstryggen, använder många en 
krokfixation av sk klo-typ proximalt (Criscitello och Fredrickson -97). Den ursprungliga tek-
niken för preparering av borrhål vid pedilkelskruvning var borrning. Numera föredrar de 
flesta dock "probe" för att minska risken för perforering av cortex, vilket kan ge neurologisk 
skada och minskad hållfasthet (George -91). Tekniken läres genom god anatomisk kännedom 
och träning med erfaren ryggkirurg. 

Biomekaniska studier har visat att ju större diameter på skruven och ju längre in den skruvas 
desto säkrare är fixationen, gängorna bör engagera själva pedikeln (Zindrick-87). Pedikel-
storleken avtar gradvis från L5, där den är störst, uppåt till T5, där den är minst, för att sedan 
öka till T1. Zindrick mätte 2905 pediklar och fann att pedikeln är oval, höjden är alltid större 
än bredden, vilket således är den dimension som begränsar skruvdiametern. Endast L5 och L4 
har dimensioner som regelmässigt tillåter 7 mm skruv. Från L3 och uppåt måste skruvdia-
metern individualiseras. Ned till 2,5 mm diameter obseverades av Zindrick på nivåerna T8 
och T4, vilket innebär att tekniken ej alltid är möjlig att använda i bröstryggen. Av dessa skäl 
föredrar många krokfixation vid thorakala skador. 

Skruvlängden i ländrygg är i allmänhet 40 eller 45 mm, vilket ger penetration av ca 2/3 av 
kotkroppens djup. Pull-out ses sällan annat än vid osteoporos, vilket är den viktigaste predik-
torn för stabiliteten vid transpedikulär fixation Zindrick (-86). Pull-out styrkan ökar med 
skruvlängden, och skruvlängd bör maximeras vid osteopeni. Främre cortex bör dock ej pene-
treras av säkerhetsskäl. Skärning av skruv i kotkropp är vanligare än pullout. 

Skruvbrott har rapporterats av många författare vid pedikelskruvning med sk "short segment" 
teknik (en nivå upp-en nivå ned) (West -91, Carl -92, McLain-93, Sasso -93, Kramer -95). 

Utveckling av implantat samt ökad kunskap om den bakre metodens begränsning vid ett de-
fekt främre stöd har resulterat i färre fall av skruvbrott (McCormack -94). Tillägg av krokar 
supralaminärt en nivå upp och på samma nivå som pedikelskruvar kaudalt om frakturen har 
biomekaniskt visats minska belasningen på skruvarna med ca 50 %, och öka styvheten i alla 
plan utom torsion signifikant (Chiba -96, Yerby -94). Den kliniska dokumentationen är dock 
begränsad ( Stambough -97). 

Vid defekt främre stöd bör främre operation övervägas. McCormack (-94) har presenterat ett 
klassificeringssystem av fraktur som emanerade ur en egen observerad hög frekvens skruv-
brott (10/28), med riktlinjer för främre operation vid hög risk för skruvbrott. Gaines grupp 
fann i den retrospektiva studien att skruvbrott var mycket nära associerat till graden av upp-
splittring i sagittalplanet, horisontalplanet och kyfosvinkeln. I ett poängsystem med maximalt 
9 "instabilitetspoäng" var poängsummor över 7 associerat till skruvbrott. Efter att ha ändrat 
strategi med operation av de mer uttalade frakturerna framifrån uppger författarna att de ej 
längre ser skruvbrott vid bakre operation.  

De främre ingreppen med transthorakal och retroperitoneal approach har det senaste decenniet 
blivit allt vanligare. Främre ingrepp på kotpelaren vid tuberkulös spondylit introducerades av 
Hodgson på 50-talet. Den första instrumenteringstekniken baserades på ett kabelsystem som 
anlades på konvexsidan av skolios för kompression och därmed korrektion (Dwyer -73). 
Sedermera har förbättrade tekniker som tillåter både kompression, distraktion och stabil fixa-
tion framtagits (Kostuik -83, Zdeblick -91, Kaneda -97). Vid skruvfixation i kotkropp är det 
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av avgörande betydelse att skruvar drages genom bortre coticalis för adekvat fäste, annars 
skär skruvar lätt genom det spongiösa benet. 

Den främre operationen på kotpelaren har två betydande fördelar jämfört med den traditio-
nella bakre metoden, den är ur ett biomekaniskt perspektiv överlägsen och den tillåter kom-
plett dekompression. Vid ett defekt främre stöd, vilket är relativt vanligt, utgör den främre 
operationen ett rationellt val emedan 2/3 av belastningen på kotan upptas av kotkroppen jäm-
fört med endast 1/3 av facettlederna. Särskilt vid behov av dekompression av spinalkanalen på 
ryggmärgsnivå är den främre ryggkirurgin fördelaktig, eftersom bakre ingrepp ej ger en full-
ständig och verifierbar dekompression. 

Harms har propagerat för nödvändigheten av att omsätta vår kunskap om kotpelarens bio-
mekanik, med kotkroppen under kompression och bakre strukturerna under tension, vid ope-
rativ behandling av all spinal patologi. Detta gäller i synnerhet vid traumatiska skador då så-
väl det främre stödet och den bakre ligamentapparaten är defekt. Harms anser att vare sig 
bakre eller främre tekniker isolerat leder till ett övertygande radiologiskt eller funktionellt 
resultat och hävdar att kombinerade främre och bakre ingrepp oftast är nödvändigt för att 
minimera kyfosutveckling. Harms har rapporterat en korrektionsförlust av endast 1,5 grader 
med kombinerad främre och bakre teknik baserad på främre titaniumbur med bengraft samt 
bakre kompression via ett pedikelskruvsystem av semirigid typ (Stolze och Harms -97). 
Huruvida detta leder till ett kliniskt förbättrat slutresultat är i dag oklart. 

Fusionsteknik 

De flesta författare rekommenderar att fixation kombineras med fusion (Bradford -87). Orsa-
ken till detta är att den korrektionsförlust som ofta ses postoperativt betingas av den främre 
diskskadan, som ej läker till återställd mekanisk funktion, särskilt om diskhöjden överkorrige-
rats med distraktionsteknik. Disken har en begränsad läkningspotential vilket medför att den 
sjunker ihop, med åtföljande kyfosutveckling. Ringa förlust av korrektion sker genom förlust 
på kotkroppsnivå, skelettskadan läker i allmänhet inom tre månader. Transpedikulär bentrans-
plantation till kotdefeken och även till disk har rekommenderats av vissa författare, men har ej 
klart visats förbättra slutresultatet; sekvestrering av graft och neurologisk påverkan har 
rapporterats (Daniaux -86, Sjöström -92). Gardner och Armstrong (- 90) rapporterade att 
bakre fusion över skadade diskar förhindrade förlust av korrektion på disknivå, vilket de tidi-
gare observerat vara vanligt vid bakre fixation utan fusion. 

Den bakre fusionen innebär arthrodes med inläggning av autologt cristaben i leder, över 
lamina och lumbalt även posterolateralt mellan tvärutskott. Pseudarthros är ovanligt, läknings-
frekvensen anges i allmänhet till närmare 100 % (Esses- 90, Carl -92, Benson -92). 

Vid främre fusion används i thoracolumbala övergången och lumbalt ett tricortikalt iliaca-
graft. Kaneda har rapporterat en pseudarthrosfrekvens på 7% vid en långtidsuppföljning (5-12 
år) av 150 patienter med burstfraktur opererade framifrån med iliacagraft kombinerat med 
revbensgraft och Kanedafixation. Han poängterar att graftet måste placeras symmetriskt, med 
den korticala änden bortom den kontralaterala pedikeln. Samtliga pseudarthroser (10/150) 
läkte efter posterolateral fusion och bakre fixation ( Kaneda -97). I bröstryggen kan revbens-
graft vara tillräckligt pga de mycket lägre krafterna härstädes. I stället för tricorticalt graft kan 
s.k. "cageteknik" övervägas, varvid det mekaniska stödet erhålles av implantatet och den bio-
logiska läkningen av bentransplantat i buren. 
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Thorakal skada (T1-T10) 
Bröstryggen är pga revben och bröstben stabilare än övriga delar av kotpelaren och skadas 
därför mer sällan. Frakturer är också mer stabila. A-skador är endast vid associerade multipla 
revbensfrakturer potentiellt instabila. B och C- skador kan dock vara höggradigt instabila. T1 
t.o.m T10 har normalt revben som ansluter till bröstbenet, medan T11 och T12 har fria rev-
bensändar. Biomekaniskt innebär detta en betydande skillnad mot halsrygg, thorakolumbala 
övergången och ländrygg, vilket ger upphov till ett annat skadepanorama i bröstryggen.  

Högenergitrauma är en förutsättning för kotpelarskada i bröstrygg pga den rigida strukturen. 
Frakturer i bröstryggen är därför ofta associerade till avancerat trauma, och därmed med 
skada även av övriga delar av bröstkorgen som t.ex. revbensfraktur, lungkontusion, pneu-
mothorax, hämothorax (30 %), hämomediastinum och även aortaruptur (Meinecke -68, 
Schulte -75). 

Neurologisk skada ses i 30-50 % av fallen (Bohlmann -79). I en undersökning av Argenson (-
93) var kompletta skador (62 %) vanligare än inkompletta (38 %), antagligen pga den smala 
spinalkanalen och begränsade cirkulationen thorakalt (Louise -83). 

A-skada 

Kompressionsfrakturer är vanligast. Argenson (-89) rapporterade att de utgjorde 54 % av 105 
frakturer T1-T10, och uppstår vanligen av måttliga falltrauma. Burstfraktur utgjorde 20 % av 
fallen i det franska materialet, men är ovanliga enligt Hanley och Eskays (-89) och Kaneda (-
97). 

A-skador av lindrigare natur (A1) behandlas konservativt med trepunktsstöd under 2-3 måna-
der och snabb mobilisering. De läker oftast till besvärsfrihet. Argenson rekommenderar kor-
sett vid < 2/3 reduktion av främre kotkroppshöjd. Vid mer uttalad kompression av främre kot-
kroppshöjd kan operativ behandling övervägas, särskilt om flera kotor är engagerade 
(Bradford –77). Burstfraktur (A3) kan behandlas konservativt om kompressionen är < 50 %, 
ingen neurologi föreligger och spinalkanalen ej är påtagligt förträngd. Några klara riktlinjer 
gives ej av litteraturen men det förefaller rimligt att acceptera en mindre grad av spinalkanals-
förträngning thorakalt än thorakolumbalt där flera författare anger relativ operationsindikation 
vid 50 %-60 % förträngning även utan neurologisk påverkan (Bradford-87, Willen -90). 

Operativ behandlig utföres i regel bakifrån, med fixation och fusion. De flesta ryggkirurgiska 
centra använder i bröstryggen krokfixationsmetod p.g.a. pediklarnas mindre dimensioner och 
katastrofala komplikationer vid felplacering av skruv på ryggmärgsnivå (Argenson -93). Vid 
krokfixation användes krokar med fördel i s.k. klokonfiguration (led-tvärutskott, lamina-
lamina eller tvärutskott-tvärutskott). Krokfixation ger en god stabilitet som i de allra flesta fall 
är fullt tillräcklig. Pedikeskruvbaserad fixation användes på många ställen och ger en högre 
grad av stabilitet fr.a. i rotation (Olerud -88). 

Man kan i bröstrygg innefatta flera rörelsesegment i fusionen utan märkbar olägenhet för pati-
enten. Rörelseomfånget är begränsat i bröstryggen och den inskränkning som steloperation 
innebär är sällan märkbar för patienten. Vid burstfraktur och höggradig spinalkanalsförträng-
ning med neurologisk påverkan bör främre dekompression övervägas, fragment centralt i 
kanalen kan endast med betydande risk för ryggmärgen avlägsnas bakifrån. Instrumentarier 
finnes idag för fixation även av bröstrygg framifrån. Burstfraktur är dock ovanlig ovan T12, i 
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Kanedas omfattande serie av 150 thorakolumbala burstfrakturer inträffade endast en (T6) över 
nivå T12 (Kaneda -97). 

Sammanfattningsvis kan operativ behandling övervägas av A-fraktur i bröstrygg vid kom-
pression över ½-2/3 av kotkroppshöjd, särskilt vid multipla frakturer och kyfosvinkel, mätt 
som sagittalt index, över 20 ° . Vid inkomplett neurologiskt bortfall är operationsindikationen 
stark. Vid komplett skada rekommenderas operation trots att neurologisk restitution sannolikt 
ej påverkas pga att risken för deformitet och smärta minskar och att rehabilitering kan påbör-
jas närmast omedelbart efter ingreppet, vilket ej är möjligt vid konservativ behandling. 

B-skada  

Distraktionsskador är ovanliga i bröstryggen. I Argensons serie var 3/105 bröstryggskador av 
flexions-distraktionstyp och nivån för alla tre var T9 eller T10. Denis (-83) och Hanley och 
Eskay (-89) rapporterade inga flexions distraktionsskador i bröstryggen. Luxationsfrakturer 
orsakas i bröstryggen i stället företrädesvis av anteroposteriora skjuvkrafter (shear forces) 
(Denis -92). 

Behandling är i regel operativ eftersom B1-skadan, den vanligast förekommande, karakterise-
ras av bakre lig.ruptur och främre kotkroppskompression och är därmed potentiellt instabil. 
Bakre operation är logisk och rekommendabel. Krokfixation enligt ovan kan användas med 
fördel eftersom man främst eftersträvar stabilitet i flexion, vilket krokfixation effektivt ger. 
Pedikelskruvteknik är ett alternativ som ger stabilitet i samtliga plan. Vid användande av tvär-
stag ökar stabiliteten i rotation (Asher -88). B3-skadan, d.v.s. hyperextensions-skada, är 
ovanlig och behandlas likartat. Pedikelskruvfixation är här teoretriskt attraktivt eftersom dessa 
ger bättre stabilitet i extension. Vid neurologi gäller samma principer som vid A-skada. 

C-skada  

Fraktur-dislokationer är ej ovanliga och uppkommer vid omfattande trauma. Skadan är ofta 
associerad med revbens- och sternumfraktur, vilket medför en omfattande instabilitet  

 

Figur 20a. 16 årig flicka som vid 
trafikolycka ådrog sig Typ C skada 
(rotation) T4, T5 med luxation hö 
intervertebralled T3-T4, sternumfraktur 
och revbensfrakturer. Ingen neurologi. 
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Figur 20b. Sagittal CT rekonstruktion visar luxation T3-4 och luxationsfraktur T4-5 hö. 

 

Figur 20c. MR visar burstkomponent T4 som förtränger spinalkanalen. 
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Figur 20d. Postoperativ rtg visar korrektion av kyfos, fixation och fusion T1-9. Ingen lami-
nektomi utförd. Mobiliserad utan korsett. Läkte komplikationsfritt. 

Behandlingen är operativ med fixation och fusion. Konservativ behandling leder till större 
frekvens sen deformitet och smärta (Lewis and McKibben -74, Bradford -77). Bakre opera-
tion är regel eftersom både reposition och stabil fixation betydligt enklare åstadkommes baki-
från än framifrån. Instrumentering som ovan, ofta med flera nivåer upp och ned från disloka-
tionen för stabil fixation. Vid neurologi gäller samma principer som vid A-skada. 

Thorakolumbala övergången (T11-L2) 

A-skada 

I den thorakolumbala övergången inträffar c.a 50 % av alla bröst- och ländryggsskador. Kom-
pressionsfraktur (A) utgör den vanligaste kotpelarskadan och har som predilektionsställe den 
thorakolumbala övergången (Denis -83, Magerl –94). A1 innebär enkel kotkompression, A2 
s.k. "split" fraktur och A3 burstfraktur. Tre randomiserade studie har kunnat identifieras.  

Konservativ behandling 

Lättare kompressionsfrakturer, med < 30 % reduktion av kotkroppshöjd, behandlas i allmän-
het med trepunktsstöd. En retrospektiv studie har dock rapporterat samma resultat med som 
utan korsett, naturalförloppet är sannolikt helt godartat. I en australisk studie av Willen (-90) 
av konservativ behandling av thorakolumbal (T12 och L1) burstfraktur sågs goda resultat vid 
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enklare frakturer, men betydande problematik vad gäller såväl instabilitet, neurologi och kro-
nisk ländryggsmärta vid mer uttalad skada. Prediktorer för ett dåligt resultat var: kompression 
>50 %, spinalkanal förträngning >50 %, rotationsfelställning och nivå L1. Hitchon (-98) an-
gav liknande riktlinjer på basen av en retrospektiv jämförelse mellan konservativ och operativ 
behandling och rekommenderade operativ behandling vid kyphos över 20 grader, kompres-
sion över 50 % och förtränging av spinalkanal över 50 %. Även Krompinger (-86) rapporte-
rade likartade resultat med "disabling pain" hos 20 % efter konservativ behandling och angav 
en övre gräns på 30 graders kyfos och 50 % kanalförträngning för ett acceptabelt resultat hos 
neurologiskt intakta.  

Denis rapporterade en incidens av 17 % posttraumatisk kyfos med i genomsnitt 33 graders 
kyfos vid konservativ behandling av thorakala och lumbala frakturer utan neurolog. 
Krompinger rapporterade en 20 % incidens av mer än 10 graders försämrad kyfosvinkel 
(Denis -84, Krompinger-86). Vid konservativ behandling av mer uttalad thorakolumbal 
fraktur ses således kyfosutveckling.  

Två randomiserade studier har jämfört konservativ och operativ behandling vid kotfraktur. I 
en amerikansk undersökning av 55 patienter med fraktur av typen A3 utan neurologi, men 
många med betydande förträngning av spinalkanalen, sågs ingen skillnad i kliniskt eller 
radiologiskt resultat i genomsnitt 47 månader efter trauma (Jhanjee -00). De opererade hade 
fler komplikationer och operativ behandling var dyrare. Dessa resultat har helt nyligen kon-
firmerats av en RCT från Taiwan. Undersökningarna antyder starkt att burstfrakturer i dag 
överbehandlas och att konservativ behandling är grundrekommendationen om neurologi ej 
föreligger. 

Sammanfattningsvis så tyder aktuella forskningsresultat på att konservativ behandling av kot-
fraktur i thorakolumbala övergången ger betydande restsymptom som påverkar arbetsförmå-
gan hos 15 - 20 % av patienterna. Resultat från flera undersökningar tyder på att konservativ 
och operativ behandling ger ett likartat resultat vid A1- och A2- skador och även vid burst-
fraktur av typen A3. Vid uttalad skada (kyfos >30 grader) leder konservativ behandling möj-
ligen till ett sämre radiologiskt resultat och vid dessa tillfällen bör operation övervägas.  

Operation 

Operation kan ske bakifrån och/eller framifrån och syftar till snabb mobilisering, optimering 
av neurologisk restitution och undvikande av kyfos, allt för ett optimalt funktionellt slutresul-
tat. Återgång i arbete efter operativt behandlad fraktur har rapporterats ske i 33 %-96 % 
(Kraemer -96, Schnee -97 Kaneda -97). Liljenqvist och Mommsen (-95) angav en smärtskatt-
ning på nivån 3/10 2-5 år efter operativ behandling med AO Internal Fixator stabilisering och 
transpedikulär bentransplantation av instabil kotfraktur. Resultatet är i nivå med vad som 
uppnås vid konservativ behandling; Weinstein rapporterade en smärtnivå på 3,5 20 år efter 
konservativt behandlad kotfraktur.  

Premorbida karakteristika som anställningsförhållanden och utbildningsnivå har visats vara de 
starkaste prediktorerna för återgång i arbete. I en amerikansk retrospektiv långtidsuppföljning 
av 60 opererade patienter med thorakolumbal fraktur var den mest betydande prediktorn för 
återgång i arbete nivån av akademisk utbildning. Oförmåga att återgå i alternativa arbeten 
berodde på otillräcklig utbildning mer än neurologisk dysfunktion (Tasdemirogle och Tibbs -
95). I en prospektiv studie av 480 personer med kotfraktur studerades prediktorer för återgång 
i arbete vid 1 år posttrauma, vilket sågs i 54 % av fallen. De starkaste prediktorerna var an-
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ställning innan skadan (+), " workers compensation" (-) och operativ behandling (+) 
(Burnham och Warren -96). Ett flertal författare har retrospektivt jämfört resultat vid den 
klassiska Harringtonoperationen (HRI) som var den första allmänt använda 
operationsmetoden vid kotfraktur, med konservativ behandling. Resultaten har visat enklare 
vård, mindre smärta och mindre deformitet vid operativ jämfört med konservativ behandling. 
Jacobs (-80) visade att Harringtonmetoden leder till en halvering av behandlingstiden vid 
kotfraktur, från 10 veckor vid konservativ behandling till 5 veckor med operation. 
Repositionen var även överlägsen vid HRI med 2/3 anatomiskt reponerade vilket sällan sker 
vid konservativ behandling. Ingen skillnad i neurologiskt utfall har dock kunnat konstateras 
vid operativ jämfört med konservativ behandling (Jacobs-80, Dickson -78, Svensson -84, 
Willen -85, Hitchon -98).  

Willen (-85) jämförde HRI och konservativt behandlade instabila kotfrakturer och fann ingen 
skillnad i värk eller neurologisk förbättring. Man fann dock en bättre kyfosvinkel för de ope-
rerade. Postoperativt var vinkeln minskad från initialt 19,4 grader till 6,8 grader och ökade till 
follow up till 11,9 grader om staget ej tagits bort och till 17,6 grader om stagextraktion gjorts. 
De konservativt behandlade uppvisade en progredierande kyfos, från i genomsnitt 19,5 grader 
till 27,6 grader vid i genomsnitt 6 års uppföljning.  

   
 

  

Figur 21a. 54 årig man med A3 skada. 
Burstfraktur L2 med kompression av 
kotkroppshöjd 40%, måttlig kyfos och 
vertikal laminär fraktur 

Figur 21b. CT visar förträngning med 
c.a 60%. Stickningar i baken, f.ö. 
ingen neurologi. 
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Modern pedikelbaserad fixationsmetodik tillåter i dag kortare men ändå stabilare instrumente-
ring. Med bakre pedikelbaserade metoder rapporteras i allmänhet att operation leder till en 
närmast normalisering av kyfosvinkeln postoperativt (Esses -90, Mcnamara -92, Benson -92, 
Carl -93, Stephens -93). En korrektionsförlust på i medeltal 3-12 grader sker dock i de flesta 
serier till follow up 1-2 år postoperativt, med en slutlig genomsnittlig kyfos på 5-13 grader 
med de vanligast använda instrumentarierna (CD, VSP, Fixateur Interne). Ett typiskt exempel 
på resultat av ett flertal studier över pedikelskruvning "en nivå upp och en nivå ned" är Sim 
and Stergar (-92) som angav att operation med Fixateur Interne gav 10° förbättring av kyfos 
postoperativt men en korrektionsförlust på 8° till follow-up 2 år. 

  

 

  

Figur 21c Postoperativ bild med närmast full 
reposition och fixation L1-L3. Laminektomi L2 
visade ingen duraruptur. Lätt distraktion för att 
indirekt dekomprimera spinalkanalen. Pedi-
kelskruv även i frakturerade kotan L2, vilket 
lyfter upp ändplattan, ger lordos, samt ökar sta-
biliteten. 

Figur 22a. Flicka med A3-skada L1. 
Relativt stort fragment i spinalkanalen. 
Ingen neurologi. Opererad 
standardmässigt med bakre "short 
segment" fixation och fusion T12-L2. 
Postoperativt ses 7° kyfos. 

Figur 22b. Kontroll 6 mån 
postoperativt visar kyfos 15° genom 
förlust av diskhöjd T12-L1. 
Kyfosutveckling 5-10° är vanligt efter 
denna typ av fixation. Den kliniska 
relevansen av en måttlig kyfotisk 
felställning är oklar. 
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Det förefaller således som om att den pedikelbaserade metoden ej ger någon säker skillnad i 
slutlig kyfosvinkel jämfört med Harringtonmetoden, en korrektionsförlust sker vid bägge 
metoder. Någon större kompression sker ej av själva kotan utan korrektionsförlusten beror 
främst på kollaps av den kraniala disken, systemet sjunker ihop tills ett främre biologiskt stöd 
etablerats (Lindsey och Dick -91). 

Mot bakgrund av ovan nämnda problem med den enkla en nivå upp och en nivå ned typen av 
pedikelskruvning utvecklade Argenson i Nice en kombinationsfixation med skruvar och 
krokar. Kranialt sätts supralaminära krokar en nivå ovan pedikelskruvarna och kaudalt sätts 
infralaminära krokar på samma nivå som de nedre pedikelskruvarna. Detta har biomekaniskt 
visats minska belastningen på pedikelskruvarna (Chiba -96). Argenson har rapporterat en be-
tydligt lägre frekvens skruvböjning och brott med denna kombinationsteknik. Vid defekt stöd 
framtill poängterar dock även Argenson nödvändigheten av ett främre stöd (Argenson -93).  

Kaneda (-97) har populariserat den främre approachen vid fraktur och presenterat goda resul-
tat.med dekompression, tricorticalt iliacagraft och fixation med Kaneda instrumentarium med 
två tvärgående triangulerade skruvar genom kotkroppen ovan och nedom den frakturerade 
nivån.  

Figur 22c. Kontroll 12 
mån visar kyfos 16° , dvs 
stabilisering av läget. 
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Figur 23b. Popstoperativ CT visar 90% förträngning av spinalkanal. 

Figur 23a. 51 årig man med A3 fraktur 
L2 efter trafikolycka som opererats med 
bakre fixation och fusion T11-L3 med 
kombinerad krok och skruvfixation. 
Postoperativt kvarstående 
sensibilitetsstörningar i nedre 
extremiteter, inga motoriska bortfall 
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Figur 23d. I en andra seans 3 dagar 
senare uffördes främre 
dekompression genom central 
corpectomi L2, iliacagraft och främre 
fixation L1-3. Sidobild. Notera 
förbättrad lordos. 

Figur 23c Sagittal rekonstruktion konfirmerar 
höggradig förträngning av spinalkanal av 
kotkroppens övre bakre hörn, som nödvändiggör 
främre dekomression. 
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Kanedas utmärkta retrospektiva undersökning av en omfattande serie av 150 konsekutiva 
patienter med burstfraktur och neurologisk påverkan är redan att betrakta som en klassiker på 
området med en mångfacetterad genomgång av resultat av främre kirurgi. I långtidsuppfölj-
ningen (medeltal 8 år, 5-12) sågs pseudarthros i 7 %. Kanalen dekomprimmerades från 47 % 
förträngning preoperativt till 2 % postoperativt. 95 % förbättrades neurologiskt minst en 
Frankelgrad och 72 % av de med blåspåverkan normaliserades helt vad gäller blåsfunktion. 
Smärtan kvantifierades enligt Denis i 5 steg, från P1 till P5, med 77 % av patienterna utan 
smärta (P1) och 14 % sporadisk lätt smärta utan behov av medicinering (P2), dvs ett ur smärt-
synpunkt utmärkt resultat, utan motsvarighet i övriga rapporter. Även arbetsåtergången var 
hög, 96 % återgick i arbete med 86 % till samma arbete som tidigare. Man konkluderade att 
metoden leder till ett gott såväl radiologiskt som funktionellt resultat. 

Kaneda rapporterade en korrektionsförlust på endast 1 grad i sin stora serie på 150 japanska 
patienter med burstfraktur. Huruvida den lättare kroppsvikten hos japaner bidrar till det goda 
resultatet är oklart. Med främre Slot-Zielke instrumentering observerade Been en korrektions-
förlust på över 5 grader hos 41 % av patienterna och ansåg att komplettering med bakre ope-
ration är nödvändig vid bruk av det aktuella implantatet. Samma författare jämförde retro-
spektivt främre och bakre operation och fann ingen skillnad i kyfosvinkel, kliniskt och neu-
rologiskt resultat, och rekommenderade bakre "short-segment" stabilisering pga mindre ope-
rativt trauma bakifrån (Been och Bouma -99). 

I Esses (-90) randomiserade studie mellan främre och bakre operation vid burstfraktur sågs ej 
heller någon signifikant skillnad i slutlig kyfosvinkel mellan grupperna både postoperativt och 
vid 20 månaders uppföljning. Dekompressionen av spinalkanalen var effektivare med den 
främre metoden. Vid den främre metoden förbättrades den från 58 % till 4 %, och från 45 % 
till 17 % vid den bakre metoden som baserades på distraktionsreknik, med pedikelskruvar en 
nivå upp och ned (AO Fixateur Interne). Blödningen vid det främre ingreppet var i genomsnitt 
2338 ml och vid det bakre 742 ml. Två av de främre fallen fick kompletteras med bakre fixa-
tion.  

Betydelsen av den effektivare dekompressionen fraifrån är oklar, ingen skillnad sågs i neuro-
logisk restitution. Några outcome data över smärta eller funktionella resultat presenterades ej, 
ej heller randomiseringsprocedur. Undersökningen, som således är den enda randomiserade 
studien på hela ryggfrakturområdet, visade att den främre metoden ej ger några dramatiskt 
förbättrade slutresultat jämfört med den mer traditionella bakre metoden.  

Även jämförande retrospektiva undersökningar mellan bakre och främre operationsteknik har 
ej visat någon klar fördel med endera tekniken. Gerzbein (-88) jämförde retrospektivt resulta-
tet från 60 konsekutiva patienter med mer än 20 % förträngning av spinalkanalen och fann 
ingen skillnad i neurologisk restitution, 83 % av de opererade bakifrån förbättrades neurolo-
giskt jämfört med 88 % av de opererade framifrån. Danisa (-95) jämförde bakre, främre och 
kombinerad teknik vid thoracolumbal burstfraktur och fann likaledes ingen skillnad i resultat, 
men rapporterade att den bakre metoden var snabbare, gav mindre blodförlust och var billi-
gare. Det finns sålunda visst stöd för att samma neurologiska restitution erhålles vid främre 
respektive bakre operation, återigen sannolikt reflekterande det faktum att prognosen vad 
gäller neurologi huvudsakligen avgörs av den initiala skadan. 

Ett ytterligare alternativ som förespråkats av fr.a. Harms är kombinerad främre och bakre ope-
ration. I en brasiliansk prospektiv studie av 43 patienter opererade med Harms teknik, dvs 
kombinerad främre och bakre operation rapporterades att av de 24 neurologiskt intakta åter-
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gick 21 helt till arbete. Den slutliga kyfosvinkeln var 10 grader, dvs i paritet med de flesta 
rapporter gällande "short segment " bakre fixation. I studien rapporterades en ovanligt stor 
komplikationsfrekvens, bl.a. 4 dödsfall (3 lungemboli,1sepsis) (Defino och Rodriguez -98).  

Kaneda rapporterade en mycket låg komplikationsfrekvens vid främre kirurgi och sin egen 
metod. Bland de 150 fallen sågs 10 pseudarhroser, skruvbrott hos 9 av de med pseudarthrois, 
laceration av v.cava hos en, djup infektion hos 1, atelektas hos 10, genitofemoralis dysestesi 
hos 5 och sympatektomieffekt (varmt ben) hos 15, alla efter friläggning av L4 eller L5.  

Vid burstfraktur med intakta posteriora ligament finns i dag evidens för att konservativ be-
handling är minst lika effektiv som operativ behandling. Operation bör dock övervägas vid 
kotkompression över 50 % och/eller kyfosvinkel över 30 grader samt vid neurologisk påver-
kan. Man kan ej dra någon säker slutsats om huruvida bakre eller främre metod ger ett bättre 
resultat vid A skada. Detta gäller även B1 skada, dvs burstfraktur med bakre skada. Kirurgens 
vana vid respektive metod samt bedömning av varje enskilt fall är sannolikt av stor betydelse. 
Stöd finnes i litteraturen för att främre operation är att rekommendera vid sen dekompression 
och vid uttalat defekt främre stöd, f.ö. kan bakre operation rekommenderas emedan det kirur-
giska traumat måste anses mindre. 

B-skada  

Den thorakolumbala övergången utgör även predilektionsställe för inte bara A-skador (kom-
pression) utan även för B (distraktion)- och C (rotation) -skador pga den abrupta övergången 
mellan den styvare bröstryggen och den mer rörliga ländryggen. Flexions-distraktionsskada 
ingår i gruppen och uppstår oftast vid trafikolyckor, och är typiska vid s.k. seat-belt skador 
med flexion av bålen med fixerat bäcken. Skadan ses dock även vid användande av trepunkts-
bälte, troligen pga icke fungerande bälte och vid andra typer av trauma. Uttalad ömhet, svull-
nad, subkutant hämatom och ett palpabelt gap mellan spinalutskott ger misstanke om B-skada 
(Magerl -94). Distraktionsskador är ofta associerade med bukskada (Ritchie -70).  

B-skador är i princip instabila och utgör ca 6 % av de mer betydande skadorna av kotpelaren 
(Denis -83). Denna typ av skada beskrevs initialt av Chance 1948, som rapporterade 3 fall av 
"flexion fracture of the spine" med frakturlinjen gående rakt genom kotkropp, pediklar och 
lamina (B2). En vanligare distraktionsskada är dock främre kompressionsfraktur och bakre 
ligamentskada (B1) (Gertzbein -88, Magerl -94). Skadan innebär en ruptur av de bakre struk-
turerna ibland associerat med skada av den mellersta och främre pelaren, med eller utan dislo-
kation (Denis -83, Magerl -94). Skadan är ofta kombinerad med thorax och/eller bukskada. 
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Figur 24b. CT som visar 50 
% av spinalkanalen 
ockluderad. Inga 
neurologiska bortfall 

Figur24a. 31 årig kvinna som fallit 
från häst och ådragit sig B1 fraktur 
L1 med ruptur av bakre ligamentet. 
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Figur 24c. 1 års-kontroll visar läkning i närmast fysiologisk sagittal konfiguration. Kombina-
tion laminära krokar och pedikulära skruvar pga risk för kyfosutveckling. 

Behandling innebär vid B1 oftast operation, som oftast kan utföras bakifrån. Vid defekt 
främre stöd bör tillägg av främre operation övervägas. Efter korrektion av kraftigare kotkom-
pression uppstår ibland en defekt i kotkroppen framtill, som motiverar etablerande av ett 
främre stöd via en främre operation  

Vid Chancefraktur (B2) med enbart skeletär skada har goda resultat rapporterats vid konser-
vativ behandling med initialt sängläge följt av korsett 2 till 3 månader (Floman -93). På de 
flesta ryggcentra behandlas dock även dessa i dag operativt pga möjlighet till snabb mobili-
sering efter fixation av endast en till två nivåer. Vid ligamentär skada rekommenderas opera-
tion (Levine -88). 

Även vid den ovanliga extensionsskadan (B3) är operation att rekommendera, eftersom ska-
dan ej säkert kan stabiliseras med korsett (Denis -84, Burkus -92). Vid posterior dislokation 
anger Magerl (-94) att kombinerad främre och bakre operation bör övervägas Pedikelskruv-
ningsteknik med kort fixation, fusion bakifrån leder till målet: korrektion av felställning, 
snabb mobilisering utan risk för utveckling av sekundär felställning. Vid stabil fixation och 
pålitlig patient krävs ej korsett som komplettering, medan man vid osäker stabilitet och svår-
bedömd patientmedverkan utan nackdel kan komplettera behandlingen med korsett. 
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Sammanfattningsvis rekommenderas bakre operativ behandling vid alla typer av B-skador. 
Kombinerad främre och bakre operation rekommenderas vid defekt främre stöd. 

C-skada 

Skador av C-typ är ofta associerade med uttalad neurologi eftersom spinalkanalens normala 
anatomiska inriktning i transversalplanet ä r bruten, kotpelaren är instabil i samtliga tre plan, 
dvs även i transversalplanet, till skillnad från A- och B-skada. I gruppen ingår skjuvskador 
och "rotational slice fractures" beskrivna av Holdsworth (-70) och komminuta burstfrakturer 
med rotation och translation. Oftast föreligger en s.k. fraktur-dislokation, som kan vara ante-
rior, posterior eller lateral. Den posteriora, beskriven av De Oliveira (-78), är uttalat instabil 
med den övre delen av kotpelaren förskjuten bakåt. 

C-skador kräver i allmänhet operativ behandling för att återställa spinalkanalens och kotpela-
rens anatomi. Konservativ behandling leder till hög risk för ryggdeformitet med sena besvär i 
form av värk, förutom suboptimala förutsättningar för neurologisk restitution. Vid traumatisk 
paraplegi visade redan Robert och Curtiss (-70) att burstfraktur gav en mindre deformitet än 
translationsskador med rotation  

Sammanfattningsvis rekommenderas bakre operation vid C-skada. Den bakre metoden ger 
bättre möjligheter till korrektion och stabil fixation. Vid defekt främre stöd eller behov av 
främre dekompression bör kombinerad främre och bakre operation starkt övervägas. 

Lumbal fraktur (L2-5) 
Nedre ländryggen skiljer sig anatomiskt och biomekaniskt från den thoracolumbala regionen. 
Rörligheten är större och fusionskirurgi i ländryggen har potentiellt större negativ effekt på 
ryggradens funktion än i den thorakolumbala övergången. Det är visat att Harringtoninstru-
mentering och fusion nedom L3 leder till smärta och stelhet vid skolios (Aaro och Öhlen -83) 
särskilt vid utslagning av den lumbala lordosen ledande till s.k. "flatback" syndrom (Lagrone 
–88, Cochran -83). Betydelsen av att vid fusion av ländrygg uppnå normal lordos är allmänt 
vedertagen. Vid en 20-årsuppföljning efter HRI vid skolioskirurgi såg Danielsson (-00) dock 
ingen korrelation mellan lordos och smärta lumbalt, men mellan lordos och degeneration 
(MR).  

Fördelen med konservativ behandling är att rörelsesegment ej blir stelopererade, vilket kan 
leda till sena besvär pga ökad belastning av intilliggande nivåer. Chan (-93) rapporterade till-
fredsställande resultat av konservativ behandling av burstfraktur utan neurologi på nivån L3-
L5, 25 % klassificerades som "excellent", 65 % som "good", och 10 % som "fair" och ingen 
som "poor". Alla återgick i heltidsarbete, 25 % av patienterna angav ingen ryggsmärta, 70 % 
lätt, 5 % moderat och ingen invalidiserande smärta. Ingen utvecklade sekundär neurologi, ej 
heller 3 patienter med mellan 60 och 75 % kanalförträngning, dvs högre än den gräns på 50 % 
som Krompinger (-86) föreslog för ett gott neurologiskt resultat. I studien varierade kyfos-
vinkeln vid uppföljningen mellan –7 och 12 grader. Resultatet av denna grupp jämfördes med 
operativt behandlade patienter, med mer uttalad fraktur, och man fann en likartad aktivitets-
nivå, smärta och "quality of life". De konservativt behandlade återgick dock i arbete efter 4 
månader medan de opererade återgick först efter 10 månader. Man konkluderade att vid kom-
pression under 50 %, kyfos under 20 grader och kanalocklusion under 20 % kan lumbal burst-
fraktur behandlas konservativt (Knight- 93). Flera författare har rapporterat en mindre uttalad 
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tendens till kyfotisk felsällning lumbalt än i thorakolumbala övergången, vilket ger större ut-
rymme för konservativ behandling lumbalt (Levine och Edwards-88, Denis -83). 

An (-92) jämförde operativ och konservativ behandling av 22 lumbala burstfrakturer och rap-
porterade att neurologiskt intakta återgick i sitt ordinarie arbete oavsett behandlingsgrupp. Vid 
operation med fusion av 4 eller 5 segment sågs dock mer besvärande smärta. Man konklude-
rade att lång fusion under distraction bör undvikas och rekommenderade kort pedikelskruv-
baserad fixation. An (-91) jämförde även olika typer av instrumentering i form av 
Harringtonstag, Luquestag och Steffeeplatta vid lumbal burstfraktur. I den retrospektiva stu-
dien fann man att Steffeeplatta med pedikelskruvar bäst återställde lumbal lordos och kot-
kroppshöjd, medan Harringtonstagning resulterade i en närmast komplett förlust av lumbal 
lordos. 

 

Figur 25a. 24 årig deprimmerad man som efter hopp ådragit sig bilaterala calcaneusfraktu-
rer och A3 burstfraktur L5 (A3) samt kompression L4 (A2) samt ligamentskada L3-L4 (B1). 
Svårbedömd extensorfunktion i fötter. 
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Figur 25b. CT visar burstfragment L5 med 
sannolik kraftig påverkan av L5-rot. 

 

Figur 25c. Sagittal CT-
rekonstruktion visar kraftig 
förträngning av spinalkanal, samt 
klyvfraktur av nedre halvan av 
kotkropp L5, s.k. "crush cleavage" 
fraktur. 

Figur 25d. AP-bild 3 mån 
postoperativt fixation L3-S1 med 
pedielskruvar och fusion. God 
posterolateral läkning. 
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Figur 25e. Sidobild 3 mån postoperativt. Läkning i god lordos 

Mot bakgrund av det önskvärda att bibehålla lumbal rörlighet kan även monosegmentell bakre 
fixation och fusion övervägas vid skada som involverar endast ett rörelsesegment, vilket 
ibland är fallet särskilt vid B-skada. Junge (-97) rapporterade bibehållen lumbal rörlighet, 
begränsad förlust av kyfoskorrektion och outcome vad gäller smärta i nivå med litteraturen för 
två-nivå fusion efter användande av monosegmentell fixation.  

Främre dekompression och fusion användes av Kaneda (-97) ned till L3 vid burstfraktur. Han 
rapporterade 20 fall av burstfraktur på nivå L3, L4 och L5 i sin stora genomgång av 150 
burstfrakturer opererade framifrån. Han använder sig sedan 1985 dock ej av främre teknik vid 
burstfraktur på L4- och L5-nivå. Detta är naturligt mot bakgrund av svårigheten att instru-
mentera framifrån på dessa nivåer pga aorta- och v.cava-bifurkationen. 

A-skada  

Kompressionsskada behandlas konservativt med samma riktlinjer som för thorakolumbal 
fraktur, dvs vid kompression under 50 % av kotkroppshöjd och kyfosvinkel under 20 grader 
och kanalocklusion under 50 %, med visst utrymme för konservativ behandling även vid 
något högre grad av kompression och kyfosvinkel. Vid neurologisk påverkan och radiologiskt 
påvisad kompression av cauda equina eller nervrot föreligger operationsindikation. Vid ope-
ration rekommenderas bakre "short segment" pedikelskruvbaserad fixation och fusion som 
förstahands val. Ett bakre ingrepp anges av flera författare ge samma resultat men mindre 
operationstrauma än ett främre (Danisa -95, Been och Bouma -99). Vid en "short segment" 
fixation en nivå upp och en nivå ned kan man vid intakt pedikel lägga till en pedikelskruv i 
den frakturerade kotan för att understödja ändplattan och öka stabilitet  
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Figur 26a. 54 årig man med A3 skada. Burstfraktur L2 med kompression av kotkroppshöjd 
40%, måttlig kyfos och verikal laminär fraktur. 

  

Figur 26b. CT visar förträngning med c.a 60%. Stickningar i baken, f.ö. ingen neurologi. 

 

Figur 26c. Postoperativ bild med närmast full reposition och fixation L1-L3. Laminektomi L2 
visade ingen duraruptur. Lätt distraktion för att indirekt dekomprimera spinalkanalen. Pedi-
kelskruv även i den fraktureradeL2- kotan, vilket lyfter upp ändplattan, ger lordos, samt ökar 
stabiliteten. 
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Vid mer uttalad kyfosvinkel (>30 grader) kan man överväga skruv-krok kombination, främre 
eller kombinerad främre och bakre operation övervägas (Floman -93, Harms -97). Fördelen 
med tillägg av sublaminär krok vid den nedre fixationspunkten är att den görs på samma nivå 
som pedikelskruven, man begränsar således fusionen kaudalt, vilket är betydelsefullt. Kranialt 
sätts oftast den extra kroken på nivån ovan pedikelskruven (två nivåer ovan skadan) och utgör 
således en extra fusionsnivå, vilket sannolikt har mindre betydelse. Det väsentliga är att spara 
de låga lumbala segmenten. Främre ingrepp rekommenderas som förstahandsval för L2 och 
L3 om främre stöd saknas och omfattande dekompression krävs. 

B-skada 

Vid distraktionsskada föreligger i allmänhet operationsindikation (Gertzbein och Court-
Brown -88). Operation innebär "short segment" fixation och fusion, som ibland måste ut-
sträckas till två nivåer upp/ned alternativt komplettering med krokar vid uttalad instabilitet, 
vilket ofta föreligger. Vid stort fragment i kanalen kan främre ingrepp eller kombinerat främre 
och bakre ingrepp vara nödvändigt.  

C skada 

Vid kompressions eller distraktionsskada kombinerad med rotation, dvs den mest instabila 
skadetypen med största risken för progredierande felställning och försämrad neurologi är be-
handlingen alltid operativ (Magerl -94). Operationen utförs bakifrån eller genom ett kombine-
rat främre och bakre ingrepp. 

Komplikationer 
McAfee och Bohlman (-85) rapporterade en hög komplikationsfrekvens vid Harrington-
instrumentering. Av 40 patienter reopererades 26, 5 försämrades neurologiskt och 9 hade in-
adekvat reponerade translationer. Man avrådde från HRI vid translationsskador. Neurologiska 
komplikationer vid användande av sublaminära krokar vid kotfraktur är ej särskilt väl be-
skrivna, förutom för Harringtoninstrumentering, som av andra skäl har kritiserats av flera för-
fattare pga hög komplikationsrisk (Gertzbein -82, Mcafee -85). Vid operativ behandling av 
ryggdeformiteter såsom skolios finns en omfattande erfarenhet av användning av sublaminära 
krokar såväl thorakalt som lumbalt med mycket liten risk för neurologisk komplikation 
(Winter -97). 

Vid de flesta ryggkirurgiska centra har man vid bakre kirurgi nu övergivit HRI till förmån för 
pedikelskruvbaserade system eller universalsytem med kombinationsmöjligheter 
skruv/krok/cerklage (Krag -91). En potentiellt allvarlig komplikation vid pedikelskruvning är 
felaktig skruvplacering med neurologisk eller vaskulär skada. Vaskulär skada pga skruvning 
genom kotkropps framkant, vilket ej rekommenderas, in i de stora kärlen är extremt ovanligt. 
Pedikelskruvsystem har som mest betydande komplikationsrisk placering av skruv utanför 
pedikeln med risk för skada av dura, nervrot eller ryggmärg. Frekvensen av skruvplacering 
utanför pedikeln har rapporterats i 10-29 % i olika studier. Weinstein (-88) rapporterade en 
"miss rate" på 21% vid skruvning av kadaver, och Gertzbein och Robbins (-90) rapporterade 
93% rätt satta skruvar med hjälp av genomlysning in vivo. 

I en extensiv genomgång av 10 års användande av pedikelskruvtekniken med 4790 insatta 
skruvar på 875 patienter rapporterades en frekvens av 5 % av skruvarna utanför pedikel eller 
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kotkropp, nervrotsaffektion hos 1 % och permanet nervrotskada hos 3 patienter (0,3 %). Man 
konkluderade att tekniken är associerat med få problem, förutsatt att operatören är erfaren och 
följer allmänt accepterade principer (Lonstein -99). Trots den relativt höga frekvensen skruvar 
utanför pedikeln leder detta således sällan till neurologisk skada. Det vanligaste kliniska pro-
blemet efter sk rotträff är smärta som går i snabb regress efter omplacering av skruv.  

Datorstyrd navigationsutrustning har de senaste åren introducerats för att öka säkerheten vid 
bl.a. pedikelskruvning. I en prospektiv randomiserad studie av pedikelskruvning hos 91 pati-
enter med och utan datorstyrd navigationsutrustnig sågs pedilkelperforation vid konventionell 
teknik i 13 % av 277 skruvaroch vid navigationsteknik i 5 % av 219 skruvar. Mer än 4mm 
perforation, vilket är kliniskt mer intressant, sågs i 1,4 % (4/277) i den konventionella grup-
pen och i ingen vid användande av datorassisterad navigationsutrustning. Inga skruvrelaterade 
komplikationer rapporterades i någon av grupperna (Laine 2000). "Skruvisättningstiden" var i 
genomsnitt 5,1 min utan och 7,5 min med navigationsutrustning. Frågan är huruvida den 
ökade precisionen motiverar den förlängda operationstiden, i synnerhet som inga skruvrelate-
rade komplikationer sågs.  

En hög frekvens av implantatrelaterade problem har rapporterats av flera författare vid pedi-
kelskruvning av kotfraktur. Frekvensen har varierat mellan 9 % och 54 % i olika material. 
McLain (-93) rapporterade en hög frekvens (10/19) av progressive kyfos pga böjning av skru-
var, skruvbrott och andra implantatproblem vid kort pedikelinstrumentering av thorakolumbal 
fraktur med Cotrel-Dubousset Instrumentering (CDI) trots användning av minst 6mm skruv-
diameter i samtliga fall. Patienter med mer än 10 graders kyfosutveckling hade mer besvär än 
de med mindre kyfos. Man rekommenderade en viss försiktighet med användande av kort 
instrumentering vid defekt främre stöd, problemet uppstod endast vid sådant. Även vid VSP 
har skruvbrott och metall-associerade problem rapporterats. Både Ebelke et al. (Spine -91) 
och McNamara (-92) har rapporterat implantatproblem hos c:a 50 % av patienter opererade 
med VSP och bakre fusion.  

I en av få prospektiva studier följdes 11 patienter pedikelskruvade med Posterior Segment 
Fixator minst 2 år. Hos 36 % uppstod implantatrelaterade problem och kyfosvinkeln ökade i 
medeltal med 12,9 grader. Man konkluderade att PSF ej lämpade sig för frakturbehandling i 
det begränsade materialet. Bibehållande av kyfosvinkeln var den viktigaste faktorn för ett gott 
funktionellt resultat (Kramer-95). Problemet förefaller således vara generellt och ej associerat 
till något specifikt instrumentarium. Biomekaniskt har Ashman (-89) visat att belastningen vid 
basen av pedikelskruvar vid defekt främre stöd överstiger hållfastheten (endurance limit) av 
rostfritt stål vid rigid fixation mellan skruv och platta/stag, vilket medför skruvbrott förr eller 
senare.  

"Pullout" är ett relativt ovanligt problem i annat än osteoporotiskt ben. Halvorson (-94) visade 
att pull out strength är höggradigt korrelerat till bentäthet och att gängning ökade pullout styr-
kan i osteoporotiskt, men ej normalt, ben. Man visade också att tillägg av sublaminära krokar 
generellt ökade pullout styrkan  

I tidiga publikationer efter pedikelskruvmetodens segertåg världen över rapporterades höga 
komplikationsfrekvenser. Vid användande av tekniken inom främst degenerativ ryggkirurgi 
angav Whitecloud (-88) en frekvens av skruvbrott på 17,5 % och Zucherman (-88) på 25 % 
vid användande av den tidiga generationen Steffee skruvar (VSP). Skruvbrott var således 
vanligt förekommande i den första generationens pedikelskruvar, men ses nu mer sällan efter 
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modifikationer av implantat och sannolikt även pga insikt om att bakre implantat, inklusive 
pedikelskruvar, ej i längden håller vid bristande främre stöd.  

Komplikationer vid främre kirurgi inkluderar det spektra av komplikationer som är associerat 
till thoracotomi, diafragmadelning, retroperitoneal dissektion, de stora kärlens bifurkation och 
segmentkärl, samt komplikationer i anslutning till det främre ingreppet på kotpelaren. McAfee 
(-94) rapporterade få komplilationer i en serie på 185 konsekutiva främre thorakolumbala 
operationer. Han fann inga neurologiska komplikationer och ingen djup infektion, men kyfos-
utveckling > 20 grader ihos 13 patienter, en komplikation som användande av Kaneda-
instrumentarium i hög grad förbättrade. Kaneda (-97) rapporterade själv pseudarthros hos 
10/150 patienter opererade framifrån, 9 av dessa hade skruvbrott. Skruvbrottsproblemet före-
faller således mindre vid främre jämfört med bakre metodik. En patient fick en intraoperativ 
laceration av v. cava inferior, en fick en djup infektion, 10 patienter atelektas, 5 övergående 
dysestesi i n. genitofemoralis dermatom, och 15 övergående sympatektomieffekt i ipsilaterala 
benet. Inget implantat togs ut och inget fall av sen vaskulär skada inträffade. Trots det främre 
ingreppets dignitet är komplikationsfrekvensen för en erfaren operatör ej påtagligt större än 
för de bakre ingreppen. 

Sammanfattande behandlingsrekommendation 
Sammanfattningsvis ger i dag ryggkirurgi möjlighet till såväl en effektiv dekompression av 
spinalkanalen som korrektion av felställningar och stabil fixation. Smärtsam kyfotisk felställ-
ning, som ofta sågs tidigare efter traditionell laminektomi utan stabilisering vid ryggmärgs-
skada, kan undvikas. En komplett avlastning av ryggmärg och nervrötter minskar risken för 
neurologisk försämring. Möjligheterna att vid komplett neurologisk skada påverka förloppet 
med kirurgiska eller farmakologiska medel, inklusive methylprednisolon är begränsade. 

Vid lindrigare kotkompressioner inklusive burstfrakturer (A1,2,3) förbättrar operativ behand-
ling sannolikt i allmänhet ej slutresultatet. Vid uttalad kompression/kyfos vid A3 är det fort-
farande kontroversiellt huruvida operation förbättrar slutresultatet. Vid B- och C-skada har 
fördelarna med operativ jämfört med konservativ behandling de senaste åren klarnat. Även 
om randomiserade studier saknas föreligger koncensus om operativ behandling vid kombine-
rad främre och bakre skada (B- och C-skada). Konservativ behandling innebär sängläge följt 
av korsettbehandling och försiktig mobilisering, medan operativ stabilisering av kotpelaren 
tillåter omedelbar mobilisering och aktiv rehabilitering.  

Vid neurologiskt bortfall och radiologiskt påvisbar kompression av nervvävnad rekommende-
ras i allmänhet akut operation inom 24 timmar trots att någon övertygande klinisk dokumen-
tation om effekt ej finnes. Synsättet baseras på experimentella studier. Operativ stabilisering 
har dock en klar fördel jämfört med konservativ genom den kortare vårdtiden och möjlighet 
till närmast omedelbar mobilisering och neurologisk rehabilitering (Chapman -94). Detta 
gäller både vid komplett (Wood och Hanley -92) och inkomplett skada (Criscitello och 
Fredrickson -97).  

Den tidigare rådande polariseringen mellan konservativ och operativ behandling förefaller 
gradvis ersättas av en större samsyn. Det finns en klar trend mot mer operativ behandling på 
traditionella konservativa brittiska och australiska ryggskadecentra vid B- och C-skador, sam-
tidigt som data av evidensbaserad natur starkt motiverar en mer konservativ attityd vid be-
handling av A-skador, inklusive burstfraktur utan bakre skada (A3-skada). 
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Sacrumfraktur 
Sacrumskador skiljer sig från övriga kotpelaren fr.a. genom att denna del av kotpelaren ej är 
segmenterad i vuxen ålder, samt att sacrum är en del av bäckenet. Litteraturen över sacrum-
fraktur är begränsad och skadan missas ej sällan i klinisk praxis. Sacrumfraktur uppstår vid 
trafikolycka samt vid höga fall. I Denis analys av 776 patienter med bäcken skada förelåg 
sakrumfraktur hos 236 patienter (30 %) (Denis -88). Skadan missas påtagligt ofta. Denis an-
gav att sacrumfrakturen endast diagnostiserats vid det initiala vårdtillfället hos 51 % av de 
med neurologisk påverkan. 

 

Figur 27a. CT rekonstruktion av s.k. "suicide jumpers fracture" hos 20 årig deprimmerad 
kvinna som hoppat från 4: våningen. Tvärfraktur genom S2 och kraftig kyfotisk felställning 
(90° ) samt vertikalt förlöpande bilaterala frakturer genom sakralforamina avlösande hela 
centrala partiet av S1 och halva S2 som är nedpressat i lilla bäckenet. Skadan uppstår genom 
hopp från hög höjd och är ofta förenad med calcaneusfraktur. Fullständig förträngning av 
spinalkanal, blåspares, bortfall av känsel i underliv, bilateral droppfot. Diagnos försenad 4 
veckor pga multipla övriga skador och ingen bedömbar sidobild tagen akut av sakrum. 
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Figur 27c. Sidobild av 
bäckenet ett år efter 
dekompression i form av 
laminektomi S1, S2 
utrymning av kotkropp S2 
framför den mycket kraftigt 
komprimmerade duran, 
korrektion av kyfos, fixation 
L5-S1-ileum. 

 

Figur27b. Behandling med 
Slätisram (extern fixator) 
visade sig problematisk. 
Skruvar i ileum lossnade med 
sårinfektion kring 
skruvingångar. Beslut om 
operativ behandling för 
stabilisering och 
dekompression för att 
optimera chanser för 
neurologisk restitution och för 
att tillåta mobilisering. 
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Klassificering  

Bonnin föreslog dock redan 1945 en klassifikation av sakrumfrakturer i sex typer och beskrev 
de ofta betydande residualsymptomen i form av sakral ischialgi och blåspares (Bonnin -45). 
Malgaigne (-59) beskrev den vertikala sacrumskadan, men det dröjde till 1988 innan Denis 
presenterade en mer heltäckande klassifikation baserad på den anatomiska lokalisationen. 
Denis indelade frakturen i tre zoner med ökande risk för neurologi i de tre zonerna, med en 
rapporterad frekvens av neurologi i de tre zonerna på respektive 6, 28 och 57 % (Fig 33). Zon 
1 utgöres av skada av ala sacrii och är förenat med L5 rot påverkan, Zon 2 engagerar fora-
menområdet och är ofta associerat till ischias men sällan till blåsstörning, medan Zon 3 om-
fattar spinalkanalsdelen och ger ofta blåspåverkan.  

 

Figur 27d. A-P bild av 
bäckenet 1 år postoperativt. 
Notera hygglig 
posterolateral läkning L5-
S1. 

 

Figur 28. Klassifikation av 
sakrumfraktur efter anatomisk 
lokalisation: ala (Zon 1), foramen 
(Zon 2), centralt (Zon 3) (Denis -88). 

 



77 

Neurologiska symptom vid Zon 1skada är således ovanligt, men kan ge L5 påverkan och 
droppfot om ala dislocerar kranialt. Vid Zon 2 skada ses oftast radikulära symptom, medan 
man vid Zon 3 skada ser neurologiskt bortfall med störning av såväl blåsa, tarm och sexual-
funktion (Fountain -77). Frånvaron av blåsproblem vid zon 2 skada förklaras av den bilaterala 
innervationen av blåsan (Gunterberg -76).  

Utredning 

Klinisk undersökning ska inkludera sphinctertonus och perianal sensibilitet. Sacrumfraktur är 
ofta associerad med multitrauma och missas ej sällan om enbart frontalbild av bäckenet utfö-
res. Vid ren AP bild visualiseras ej övre sacrum pga dess inklintion. S.k. Fergusonbild ger en 
bättre avbildning (Ferguson -47). Sidobild med centrering över sacrum ökar sensitiviteten 
betydligt, särskilt av Zon 3 skador. CT med sagittala rekonstruktioner ger en detaljerad bild av 
skadans omfattning. MR ger möjlighet till visualisering av nervrötter men ersätter ej CT. 

Cystometri ger god information om den neurologiska skadans omfattning, och bör ingå i såväl 
initial diagnostik av blåsstörning som vid uppföljning. 

Behandlingsprinciper  

Vid associerad främre bäckeninstabilitet övervägs extern främre fixation (s.k. Slätisram) (Fig 
27). Främre extern fixation tillåter tidig mobilisering, men har begränsad effekt på neurolo-
giskt bortfall vid dislocerad alafraktur med L5 påverkan (Zon 1), vertikala transforaminala 
frakturer (Zon 2) eller transversala frakturer (Zon 3). I dylika fall bör sträckbehandling samt 
operativ behandling övervägas (Denis -88). 

Zon 1 

Två huvudtyper finnes: Kompressionsfraktur av ala och avulsionsfraktur av fästet för det 
sacrotuberösa ligamentet, vilket ses vid instabila bäckenfrakturer. Kompressionsfraktur ut-
löses ofta vid påkörning av fotgängare. 

Den stabila ala-frakturen behandlas med sängläge och tidig mobilisering med avlastning av 
den skadade sidan. Vid L5 påverkan och droppfot anlägges sträck och öppen bakre ORIF kan 
bli nödvändigt. 

Vid instabil bäckenskada anlägges ram och vid symfysruptur bör osteosyntes övervägas, 
eftersom läkningspotentialen är begränsad. 

Zon 2  

Vid normal neurologi och intakt främre ring kan patienten mobiliseras som vid stabil Zon 1 
skada. Vid ischialgi, som sågs i majoriteten av Denis´patienter med Zon 2 skada och nerv-
skada, rekommenderas sängläge tills regress av denna. Vid fortsatt ischialgi och kompression 
av 1:a eller 2:a foramina med > 50% rekommenderas operation med dekompression. 

Vid främre instabilitet rekommenderas extern fixator. Vid dislocerad fraktur genom foramen 
med neurologisk påverkan rekommenderas sträck samt operation i form av ORIF när patien-
tens allmäntillstånd så tillåter. 
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Zon 3 

Två typer finnes, burstfraktur med intakt lamina och fraktur-dislokation med fraktur rakt 
genom hela sacrum. Skadan uppstår oftast vid höga fall. Skadan är ej sällan associerad med en 
thorakolumbal burstfraktur. Vid normal neurologi stabiliseras bäckenet enligt ovan. Vid 
neurologi övervägs akut dekompression kombinerat med intern fixation. Konservativ behand-
ling anges ge sämre neurologisk restitution än operation (Denis-88).  

Fixationen vid sacrumfraktur måste individualiseras. Benkvaliteten i sacrum tillåter sällan 
stabil osteosyntes och ileum kan därvid användas, vilket ger såväl stabilisering av sacrum-
frakturen som bakre bäckenstabilitet. Fixation över sacroiliacaled utföres vid subluxation av 
leden. Detta kan göras perkutant med ileosakral skruvning i röntgengenomlysning eller öppet 
med ileumskruvar koplade via konnektorer och stag till S1 och vid behov till ländryggen . 

 

Figur 29a. 34 årig 
kvinna som fallit/hoppat 
från hög höjd och 
ådragit sig "suicide 
jumpers fracture" av 
sacrum och B1 fraktur 
L1, samt fotskador. 
Notera kraftig kyfos S2-
S3. Nedsatt känsel i 
underliv och slappa 
sphinctrar. 
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Figur 29b. Postoperativ AP-bild över bäckenet visar ileosakral fixation med skruvar i ileum 
och S1 bilateralt med tvärstabilisering. 

 

Figur 30a. 55 årig kvinna som vid skärmflygning ådrog sig sacrumfraktur, bilat tvärutskott-
fraktur L5, traumatiskt diskbråck L3-4 och fibulafraktur. Droppfot bilateralt. MR av tvär-
fraktur (Zon 3) genom S2 med lätt kyfos, samt längsgående frakturer genom foramina (Zon 
2). 
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Figur 30b. CT av sacrum visar vertikala frakturer genom foramina, samt avlösning av cen-
trala partiet av S1, sk Honda-fraktur (H). 

 

Figur 30c. Postoperativ AP-bild som visar ileosacral fixation med dubbla tvärstag, tillåter 
omedelbar mobilisering och rehabilitering. 
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Figur 30d. Postoperativ sidobild. Notera 80 mm långa, 7mm diameter ileumskruvar och 45 
mm långa 7 mm skruvar med bikortikalt grepp i S1, vilket ger mycket stabil fixation. Extrak-
tion av osteosyntesmaterial pga fixationen över SI-led utförd 9 mån postoperativt. Unilateral 
regress av droppfot. 

 

Halsryggskada 
I än högre grad än för övriga kotpelaren så finns ej någon konsensus om behandling av de 
flesta traumatiska tillstånd i halsryggen (Glaser -98). Inga kliniska randomiserade studier är 
publicerade och prospektiva studier är sällsynta.  

Klassificering 

Även klassificeringsproblematiken är större än för thorakolumbala skador. Detta beror på den 
stora variationen i anatomi och biomekanik med en olikartad uppbyggnad av övre och nedre 
halsryggen. Den övre halsryggen (C1,C2) har en mycket specifik uppbyggnad som till skill-
nad från övriga kotpelaren tillåter stor rotation. Den nedre halsryggen (C3-C7) liknar anato-
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miskt övriga kotpelaren, dock med vissa betydande skillnader. Den stora rörligheten i flexion 
och extension i nedre halsryggen innebär att luxation är en vanlig skadetyp, till skillnad från 
övriga kotpelaren. Variationen av skadetyper är således större än i övriga kotpelaren och be-
fintliga klassifikationssystem därmed mer komplexa.  

För övre halsryggen är skadorna nivåspecifika och består av skador i övergången till skallen 
(atlanto-occipital dislokation, kondylfraktur), C1 (Jefferssonfraktur), C2 (densfraktur, och 
traumatisk spondylolisthes).  

Den nedre halsryggskadan (C3-C7) kan klassificeras enligt skademekanismen (Allen -82): 

compressive-flexion ⇒  Kompressionsfrakt 
vertical compression ⇒  Burstfraktur 
distractive flexion ⇒  Facettdislokation 
compressive extension ⇒  Diskruptur, frakt lamina 
distractive extension ⇒  Diskruptur 
lateral flexion ⇒  Kotfraktur 

Olika grader av skada kan dessutom anges för varje huvudgrupp. Denna klassifikation är av 
värde vid vetenskaplig rapportering. Indelningen är dock komplex och opraktisk för kliniskt 
arbete. Naturalförlopp är ofullständigt kända för olika skadetyper och behandlingsindikationer 
oklara, varför en enklare indelning är nödvändig för klinisk praxis.  

Ducker (-84) och Cooper (-90) har föreslagit en enklare klassifikation med uppdelning i 5 
typer av skador som väl motsvarar det kliniska spektrat:  

1. Flexion-dislocation  Facettluxation 
2. Flexion-compression  Kotkompression 
3. Compression-burst  Burstfraktur +/- bakre skada  
4. Extensionsskada  Ren lig skada +/- mindre frakturer, t.ex främre
   avulsionsfraktur 
5. Skottskada, penetrerande skada Neurologi, ej instabilitet 

 

 

Figur 31a. CT rekonstruktion 
av halsrygg efter trafikolycka 
hos 24 årig man med 
burstfraktur C7. Smärta 
strålande ut ulnart i bägge 
armar, händer. 
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Figur 31b. Sidobild rtg 15 mån efter central corpectomi C7 till fri spinalkanal, iliacagraft och 
fixation C7-T1. Notera svårighet att visualisera C7. God läkning i fysiologisk lordos. 
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Figur 31c. A-P rtg. Notera centralt placerad platta. 

Den för övriga kotpelaren använda uppdelningen i A-, B- och C-skada har föreslagits även för 
halsryggen men är ännu ej i bruk. 

I kliniskt arbete användes i dag oftast en rent morfologisk indelning som ansluter till Duckers 
klassifikation: t.ex. kompressionsfrakt +/- burstkomponent, uni- eller bilateral facettlux.+/- 
fraktur +/-diskruptur etc. Isolerat traumatiskt diskbråck är så ovanligt i halsryggen att det ej 
medtages i befintliga klassifikationssystem. Diskbråck förekommer dock kombinerat med 
andra typer av skador, t.ex. vid facettluxation. Diagnosen ställs med MRI. Diskskada har rap-
porterats föreligga i upp till 80 % av fallen vid bilateral facettledsluxation med risk för neu-
rologisk skada vid reposition (Eismont –91, Olerud –91, Doran -93). 
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Behandlingsprinciper för övre halryggen (Occiput-C2) 

I övre halsryggen är halobehandling fortfarande "gold standard" och kan användas framgångs-
rikt vid många skadetyper (Ersmark -86, Lind -88). Vid de enklare typerna av skador med god 
prognos, som Jeffersonfraktur och Hangmanfraktur med liten dislokation ger stel halskrage 
med bröstkorgsstöd tillräcklig stabilitet för läkning.  

Atlantoaxial cerklagering enligt Gallie (-39) är fortfarande ett behandlingsalternativ vid behov 
av operativ stabilisering av C1-C2. Nya, mer stabila, operativa tekniker har vidgat behand-
lingsarsenalen påtagligt det senaste decenniet. Densskruvning är ett gott alternativ vid typ 2 
densfraktur (Böhler –82). Sublaminär krokfixation eller transfacettal C1-C2 skruvning kan 
likaledes utföras vid densfraktur, instabil Jefferson fraktur och vid ruptur av lig. transversum 
(Jeanneret -92). 

 

Figur 32a. 71 årig kvinna med 8 mm dislokerad densfraktur typ 2. Ingen säker neurologisk 
påverkan, dock problem med balansen. Initialt halosträck 3 kg. 

 

Figur 32b. Efter fixation med krokar C1-C2 och kompression till lamina möter varandra. 
Kvarstående 3mm dislokation. Mobilisering i stel halskrage. 

Stabil occipitocervical fixation kan idag åstadkommas med flera system vid instabila övre 
halsryggskador (Ransford -86). Vissa cervicala system kan enkelt kopplas till befintliga stan-
dardsystem för operativ stabilisering till bröstryggen. Nya posteriora system för fixation av 
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halsrygg bygger på skruvfixation eller kombinationer av skruv och krokfixation i såväl occi-
put som halsryggen. Vissa kan utan omkopplingar fixeras från occiput till bröstrygg. 

Atlanto-occipital luxation 

Skada av den atlantooccipitala förbindelsen är ofta fatal och har rapporterats förekomma i 8 % 
av olycksfall med dödlig utgång (Bucholz -79). I klinisk praxis är de ovanliga och utgör en-
dast 1-3 % av halsryggskador. Ofta föreligger multipeltrauma med uttalad neurologi, inbegri-
pande hjärnstams- och kranialnervssymptom. Neurologin är ej sällan progredierande. 

Atlantooccipital dislokation är vanligare hos barn, särskilt under 10 års ålder, antagligen pga 
mer horisontala facettleder Occ-C1 och pga att de occipitala kondylerna ej är lika djupt be-
lägna i atlas övre facettleder hos barn (Gilles -79, Hadley -88). 

Röntgen kan vara svårtolkad. Indirekta tecken är viktiga ledtrådar. Retropharyngeal svullnad 
över 16 mm inger misstanke om skada (Lee -87), liksom ökad distans mellan denstoppen och 
basion, vilken normalt ej är över 5 mm (Wholey -58).  

Den initiala behandlingen omfattar ABC principerna. Halsryggen ska immobiliseras i neu-
tralläge. Vid neurologi ges methylprednisolon enligt gängse reommendationer (Bracken -97). 
Skallsträck är tveksamt pga risk för överdistraktion. När patienten är stabil bör occipitocervi-
cal fusion övervägas (Dickman -93). Occipitala kondylfrakturer är mycket ovanliga och näs-
tan alltid associerade till skallskada (Anderson och Montesano -88). Behandlingen är huvud-
sakligen konservativ med stel halskrage alternativt Haloväst. 

Atlas fraktur 

En förståelse av den mycket specifika anatomin och biomekaniken i övre halsryggen är nöd-
vändig vid behandling av dess skador. Den översta halskotan har en unik uppbyggnad och kan 
närmast liknas med en bricka mellan huvudet och axis. Atlas består av en ring, utan kotkropp 
och intilliggande disk och är den rörligaste kotan i hela kotpelaren med fr.a. stor rotation, 40 
grader åt bägge håll. Atlas vilar på axis´ facetter, roterar runt dens axis samt hålles på plats av 
lig transversale, som löper mellan massa lateralis mediala tuberklar. Den synoviala lederna 
mellan dens och främre atlasringen respektive lig.transversum är uttryck för den stora atlanto-
axiala rörligheten. Rörligeten mellan occiput och atlas är betydligt mer begränsad, ingen rota-
tion, 10 grader flexion, extension och sidoböjning vardera (White och Panjabi -78). Atlas 
roterar således med huvudet och är betydligt mer fixerad till huvudet än till C2. 

Ligamentappararen i övre halsryggen är komplex och inkluderar de primära stabilisatorerna, 
lig. transversum och lig. alare. Det senare ligamentet går mellan denstoppen och de occipitala 
kondylerna, och håller således ihop huvudet och C2 med C1 liggande som en bricka emellan.  

1920 publiserade Sir Geoffrey Jefferson den första systematiska beskrivningen av atlas-
frakturen som därför kallas Jeffersonfraktur. Redan Jefferson tolkade frakturen som en kom-
pressionsskada vilket av andra senare har verifierats experimentellt. Kompression medför en 
lateral dislokation av massa lateralis och i vissa fall en klassisk Jeffersonfraktur, d.v.s. en 
"burst fraktur" av ringen med 4 fria delar. Flera varianter av atlas fraktur ses dock. Panjabis 
grupp rapporterade associerad axisfraktur i 30% av experimentellt framställda fall och i kli-
niska material är atlasfraktur i c:a 50 % av fallen kombinerade med en axisfraktur (Panjabi -
91, Oda -92). 
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Vid ruptur av transversalligamentet övergår den vanligtvis stabila atlasfrakturen till en instabil 
skada, för vilken flera författare rekommenderar operativ behandling. Redan Spence (-70) 
föreslog på basen av "AP open mouth" röntgen operativ stabilisering vid isärsprängning av 
massa lateralis C1 över 7 mm. I dag kan lig. transversale visualiseras med MRI, vilket under-
lättar beslut om behandling (Dickman –91). 

Neurologiska symptom är relativt ovanligt (4-17 %) för överlevande patienter. Vid neurologi 
hos patient med C1 fraktur ska skada även på annan nivå misstänkas (Fowler -93). Atlas-
fraktur är ofta associerat med skallskada (Greene -93). Diagnos ställes genom en kombination 
av röntgen, CT (skelett) och MRT (ligament, ryggmärg). Vid slätröntgen missas upp till 25 % 
av atlasfrakturer (Gehweiler -80). Vid misstanke på a. vertebralisskada göres MR-angiografi 
eller konventionell angiografi. 

De allra flesta atlasfrakturer kan behandlas konservativt. Stel halskrage användes vid enklare 
fall och stel halskrage med bröstkorgsstöd (SOMI=sterno-occipital-mandibular-immobiliser) 
vid mer komminut skada. Vid omfattande skada med dislokation anlägges primärt halosträck, 
1 till 5 kg. Efter reposition försörjes patienten med haloväst, vilket är det mest effektiva sättet 
att immobilisera övre halsryggen (Johnson -77). Vid lig. transversaleruptur bör operativ be-
handling övervägas (Lipson -77, Greene -94). Vid kombinerade C1, C2 skador appliceras de 
principer som gäller för de isolerade skadorna, t.ex. operativ behandling vid dislokation över 
6 mm av Typ 2 densfraktur. 

Operativ behandling syftar till stabilisering med bibehållande av så stor rörlighet som möjligt. 
Transfacettal C1-C2 Magerlskruvning kan användas vid intakta massa lateralis (Marcotte-93), 
i annat fall blir occipitocervical fusion aktuell (Sonntag -92). 

Axis fraktur 

Axisfrakturer har uppskattats utgöra 18 % av cervikala frakturer. Det finns tre huvudsakliga 
typer: dens- (60 %), hangman- (20 %) och blandad typ (non odontoid-non hangman fraktur 20 
%) (Hadley - 89). Densfraktur uppdelas i Typ 1 (apical), Typ 2 (densbasen) och Typ 3 (kot-
kroppen). Typ 2A karakteriseras av ett separat benfragment vid densbasen, är associerad till 
ligamentruptur och anses höggradigt instabil (Hadley -88). 

En hög mortalitet (25-40 %) på olycksplatsen har rapporterats (Huelke -81). Neurologiskt 
bortfall hos de som inkommer till sjukhus är dock relativt ovanligt pga rymliga förhållanden 
för ryggmärgen i övre halsryggen. Hadley (-89) rapporterade neurologisk skada hos 13 av 229 
axisfrakturer (5,7 %). 

Densfraktur 

Traditionellt har densfraktur Typ 2 behandlats med halosträck följt av haloväst. Halobe-
handling, som introducerades av Perry och Nickel (-59) har i Sverige tidigare varit vanligaste 
behandlingsmetoden vid halsryggskador, med tillfredsställande resultat och få komplikationer 
(Ersmark -86, Lind -88). I allmänhet har acceptabla resultat rapporterats vid behandling av 
densfraktur, dock med i vissa fall hög pseudarthrosfrekvens (24 % - 63 %). Ekong (-81) 
rapporterade 40 % pseudarthrosfrekvens, och Greene (-94) 28 % i en stor retrospektiv under-
sökning av 340 konsekutiva axisfrakturer, medan 12 av 13 i Linds till antalet begränsade serie 
läkte.  
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Figur 33. Densfraktur av övergångstyp 2 till 3, med fraktur av dens ned i kotkropp C2. Be-
handlades med halosträck 2 kg och sedan halo-väst. Tidig lossning av skruvar i huvud. 
Frakturen läkte efter behandling med stel halskrage. 

Dislokation av dens > 6 mm har visats vara en stark prediktor för pseudarthros, med en 
pseudarthosfrekvens på 9 % och 67 % vid dislokation under respektive över 6 mm (Hadley -
85). Pseudarhrosutvecklingen anses ej bero på cirkulationsstörning till denstoppen utan på 
svårigheter att immobilisera frakturen (Schatzker -71, Ahltoff -79). Hög ålder har även 
rapporterats vara en riskfaktor för pseudarthros i flera, men ej alla studier (Dunn -86, Hadley -
89).  

Ersmark (-86) jämförde retrospektivt halovästbehandling (n=76), operation (19), sträckbe-
handling (78) och halskrage (156) och fann en komplikationsfrekvens på 18 %, 59 %, 58 % 
och 0 % vid respektive behandling. Komplikationerna vid halovästbehandling bestod till 2/3 
av pin-lossning och till 1/3 av pin-infektion. Halovästbehandling av C1 och C2 fraktur resul-
terade i nedsatt rörlighet jämfört med ett kontrollmaterial. Särskilt rotationen påverkades med 
en minskad rotation i halsryggen åt bägge håll med c:a 20 grader. Operativ behandling i form 
av bakre C1-C2 fusion gav en nedsättning på 40 grader åt bägge håll. 

Ilikhet med Ersmark rapporterade Lind (-88) en minskad rotationsförmåga i halsryggen efter 
halovästbehandling av densfraktur. 8 av de 10 patienterna med 2-års uppföljning uppgav stel-
het och 5/10 värk. Halovästbehandling av densfraktur leder således till en relativ hög 
pseudarhrosfrekvens, nedsatt rörlighet och viss värkproblematik.  
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Den höga pseudarhrosfrekvensen vid dislokation över 6 mm har medfört att flera författare 
rekommenderar operativ behandling i dessa fall (Hadley -89, Greene -97). Typ 2 densfraktur 
kan opereras bakifrån eller framifrån. Den bakre metoden i form av fusion C1-2 med traditio-
nell cerklagefixation enligt Gallie/Brooks metoden förutsätter en intakt C1 ring. Transartiku-
lär C1-C2 skruvfixation har hög läkningsfrekvens och utgör ett alternativ särskilt vid associe-
rad fraktur av C1 ringen men med intakt pars C2 och massa lateralis C1 (Magerl –87, 
Marcotte -93). C1-2 fusion eliminerar dock 50 % av rotationen i halsryggen. Vid komplexa 
skador är occipitocervikal fixation ett alternativ. 

 

Figur 34a. Densfraktur genom basen (typ 2) med bilat bågfraktur av atlas. Ingen neurologi. 

 

Figur 34b. Postoperativt transfacettal Magerlskruvning C1-C2, vilket stabiliserar bägge 
frakturer. Mobiliserades med fast halskrage av philadelphiatyp 2 månader. 

Den främre metoden med direkt osteosyntes av densfrakturen har en betydande fördel efter-
som den, i likhet med konservativ behandling, bibehåller rörligheten atlantoaxialt (Böhler-82).  
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Figur 35a. 87 årig kvinna med typ 2 densfraktur med 6 mm dorsal dislokation. 

 

Figur 35b. Felställning reponeras direkt preoperativt med sträck 3 kg i form av Glisson-
slinga. Fraktur fixeras med 2 st 3,5 mm skruvar, den första i kompression ("lag screw" teknik) 
dragen genom denstoppen, den andra skruven fullt gängad. Mobiliseras i mjuk halskrage. 

Goda resultat har presenterats och främre densskruvning utgör i dag för många ett första-
handsalternativ även vid odislokerad fraktur (Chiba -96). Pointillart (-94) rapporterade en 
serie av 150 densfrakturer behandlade konservativt med Minervabrace vid stabil fraktur och 
operativt vid instabil fraktur. Vid operation bakifrån användes cerklage C1-C2, vid komplex 
skada Ransfordloop occiput-C2 och vid främre skruvning användes 4 mm diameter malleolar-
skruv. Pseudarthrosfrekvens vid bakre cerklagering var 20 % och vid främre skruvning 5 %. 
Mekaniska problem i form av skruvlossning sågs i 2 av de 43 fallen opererade framifrån. För-
fattarna rekommenderade metoden och ansåg resultaten så goda att man utvidgat indikationen 
även till stabila skador. Metoden är ej lämplig vid snedfraktur gående anteroinferiort-postero-
superiort pga risk för ökad felställning vid kompressionsosteosyntesen. Skruvning kan vara 
tekniskt svårt och beredskap för alternativ bakre lösning bör finnas, t.ex. transfacettal skruv-
ning, krokfixation eller Galliecerklage. Halskrage av Philadelphiatyp rekommenderas post-
operativt.  
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Figur 36a. CT rekonstruktion av övre halsrygg hos 80 årig man med densfraktur typ 2. Initi-
alt Halosträck. 
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Figur 36b. Postoperativt krokfixation C1-C2. Primärt försöktes Magerl-skruvning trans-
facettalt C1-C2, som fick uppges pga alltför kyfotisk rygg, vilket förhindrar rätt skruvriktning. 

Andersson (-00) har angivit en högre frekvens av läkningsproblem vid främre densskruvning 
hos patienter över 65 år, möjligen beroende på svårigheter att erhålla optimalt skruvläge hos 
äldre med stel halsrygg. Vid stel halsrygg riskeras en alltför anterior insättning av skruven, 
som ska introduceras genom C1-C2 diskens främre kant för gott fäste i ändplattan. Metoden 
fungerar sämre vid pseudarthros och är kontraindicerad vid lig. transversaleruptur, som kan 
diagnostiseras med MRI. Skruvfixation kan vid lig.ruptur ej förhindra främre subluxation av 
atlas. Metoden blir av detta skäl tveksam vid RA (Dickman -91). Trots sina begränsningar 
utgör främre densskruvning en klar förbättring av behandlingsmöjligheterna vid fr.a. disloce-
rad Typ 2 fraktur, som uppvisar en hög pseudarthosfrekvens vid halobehandling  
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Figur 37a. Dislocerad densfraktur typ 2 hos patien med tidigare laminektomi C1. Initial be-
handlad i halo-sträck utan förbättring av läget. 

 

Figur 37b. Postoperativ sidbild. Efter sluten preoperativ reposition i halosträck 8 kg med full 
reposition utfördes främre densskruvning. 

 

Figur 37c. Postoperativ "open mouth view". Den första skruven satt med "lag screw" teknik 
vilket ger kompression över frakturen, den högra satt utan kompression. Om utrymmet för 
skruven är litet kan man nöja sig med en skruv. 
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Figur 37d. 2 mån postoperativ kontroll. Ingen redislokation. Tecken till läkning. 

Traumatisk spondylolisthes av C2  

Den välkända hangmanfrakturen beskrevs av Haughton (1866) och innebär en frakt av C2 
som uppstår vid hängning. Skadan orsakas av distraktion-hyperextension och är dödlig pga 
ryggmärgsavslitning och ses enbart vid hängning. Traumatisk spondylolisthes av C2 +/- sub-
luxation C2-3 orsakas däremot av kompression-hyperextensionstrauma, och utgör den skada 
av pars interarticularis C2 som man möter i klinisk praxis. Traumatisk spondylolisthes av C2 
är således mer adekvat terminologi än hangmanfraktur. 

Skadan kan klassificeras i 4 typer enl. Levine och Rhyne (-91) baserat på vinkelfelställning 
och translation mellan C2 och C3:  

1. Fraktur genom isthmus med < 3 mm diastas.  

2. Fraktur genom isthmus med > 3mm diastas + translation och felvinkel C2-3 

2a. Fraktur i bågen med uttalad felvinkel, ingen translation C2-3 

3. Fraktur av bågen + facettluxation + uttalad translation, felvinkel 

Diagnosen ställs med röntgen och CT. Behandlingen är i allmänhet konservativ med haloväst 
eller orthos. Vid dislokation inleds med sträckbehandling, följt av halo (Hadley -89). Vid typ 
2, 2a och 3 med över 16 graders felvinkel eller > 3.5 mm translation kan operativ behandling 
övervägas, antingen i form av främre platta och skruvar C2-3 eller bakre fusion C1-3 (Tuite -
81). 

Allmänna behandlingsprinciper för nedre halryggen (C3-C7) 

I nedre halsryggen är halskrage med eller utan bröstkorgsstöd ofta tillräckligt vid begränsade 
kotkompressioner. Vid skada på multipla nivåer ökar indikationen för konservativ behandling 
eftersom operation i dessa fall leder till en stel halsrygg. Om uppenbar instabilitet föreligger i 
en av flera frakturer kan operation begränsas till denna nivå.  

Ökad dislokation i skadenivån och sekundär försämring av neurologi är betydligt vanligare än 
i övriga kotpelaren vid konservativ behandling av instabil skada i nedre halsryggen, t.ex. vid 



95 

facettledsluxation (Bucholz -89). Stabiliteten i nedre halsryggen kan uppskattas genom ett 
poängsystem föreslaget av White (-75). Även om stabilitetsbegreppet är av värde för beslut 
om behandling så tillåter ej dagens begränsade kunskap om naturalförlopp vid olika skade-
typer att beslut om behandling baseras på dylika poängsystem, de bör mer ses som hjälpmedel 
vid indikationsställning.  

Vid behov av kirurgisk stabilisering är den traditionella bakre operationen med användande 
av cerklage ofta effektiv och fortfarande i bruk, även om extern orthos/halo alltid är nödvän-
digt som komplement pga. begränsad stabilitet (Rogers -57). Skruvfixation i massa lateralis 
ger en högre stabilitet med möjlighet till snabbare mobilisering än cerklagemetoden (Ripa -
91). Sublaminär krokfixation har utvärderats biomekaniskt, experimentellt och kliniskt och 
ger hög stabilitet och låg komplikationsrisk trots krokplacering i spinalkanalen (Bueff -95, 
Fagerström -00). Den kliniska dokumentationen för användning i halsryggen är dock begrän-
sad (Fagerström och Hedlund -00).  

 

Figur 38a. Postoperativ 
sidobild av fraktur C6 hos 
patient med Mb Bechterew, 
fixerad bakifrån C3-T3 med 
kombination av laminära 
krokar och skruvar i massa 
lateralis. Fixationen är 
stabil. I normalfallet 
mobiliseras med 
Philadelhikrage, som får 
avtagas för hygien, luftning 
mm. 
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Figur 38b. Popstoperativ A-P bild. Notera inriktningen av skruvar 30° kranialt och 30° late-
ralt, vilket minimerar risk för skada av nervrot och a.vertebralis. 

Pedikelskruvning cervikalt är biomekaniskt tilltalande men tekniskt krävande och med poten-
tiellt grava komplikationer i form av a.vertebralis- eller medullär skada. Tekniken är ännu ej i 
allmänt bruk, men goda initiala kliniska resultat har presenterats av Abumi (-99). Kamimura 
(-00) rapporterade att 23 % av skruvar penetrerade corticalis vid experimentell pedikelskruv-
ning och användning av navigationssystem men vid klinisk användning hos 9 patienter med 
36 pedikelskruvar sågs korrekt placering hos samtliga och inga komplikationer. Man poängte-
rade betydelsen av att ej helt förlita sig på navigationssystemet, utan att vara väl förtrogen 
med konventionell teknik och använda navigationssystemet som hjälpmedel. 

Utvecklingen och den allmänna spridningen av den främre cervikala tekniken har varit snabb 
det senaste decenniet. Vid nedre halsryggskirurgi har den främre tillgången betydande förde-
lar jämfört med den bakre. Dissektionen är betydligt mer atraumatisk. Friläggning bakifrån 
innebär omfattande lösnig av muskulatur även över angränsande segment, med risk för post-
operativ ärrbildning och oavsiktlig utvidgning av fusion till angränsande segment (Jonsson -
91). Vid luxationer och kompressionsfrakturer av flexionstyp i halsryggen hotas ej sällan 
ryggmärgen av inslagen diskmassa i spinalkanalen framifrån och/eller kyfosutveckling. Den 
främre tillgången möjliggör såväl en effektiv dekompression av medullan som etablerande av 
ett främre stöd som förhindrar kyfosutveckling.  



97 

Den främre fixationstekniken har förbättrats och nya MRI kompatibla främre titanplattor med 
självlåsande skruvar har flera tekniska fördelar jfr med tidigare metoder som i allmänhet base-
rades på bikortikal fixation. De unikortikala systemen är säkrare att sätta in och de själv-
låsande skruvarna förhidrar utbackning av skruvar vilket tidigare var vanligt. C3 till T1 nås 
relativt enkelt, och T2 vid lång hals, även om skruvfixation i T2 är svår. 

Skador i nedre halsryggen ger ofta neurologisk påverkan p.g.a. spinalkanalens begränsade 
vidd. Neurologisk förbättring ses fr.a. vid inkomplett skada, oftast med 1 frankelgrad, ibland 
med 2, och mer sällan med 3 frankelgrader. De flesta författare anger att kompletta skador ej 
förbättras neurologiskt men rapporter finns med förbättring av neurologi även vid Frankel A. 
En förklaring till fyndet kan vara svårigheten att fastställa skadans natur i det tidiga akuta 
skedet, med en överdiagnostik av komplett skada (Heiden -75). 

I likhet med flertalet av övriga typer av skador i kotpelaren så saknas prospektiva randomise-
rade studier helt, vilket i hög grad försvårar val av optimal behandlingsmetod. Som för övriga 
kotpelaren har värdet av dekompression vid neurologisk skada varit kliniskt svårt att demon-
strera (Wagner -84, Wilmot -86, Murphy –90, Donovan -92). 

Donovan (-92) fann neurologisk förbättring hos hela 56 % av 71 patienter med komplett 
skada. Samma författare såg dock ingen korrelation mellan typ av behandling (operation och 
konservativ), timing av operation eller förträngning av spinalkanal och förbättring av neuro-
logi i en retrospektiv undersökning av 113 patienter och konkluderade, i likhet med bl.a. redan 
Guttman (-69), att operation ej förbättrar neurologisk prognos utan att andra faktorer som t.ex. 
graden av initialt trauma är avgörande.  

Bohlman och Anderson (-92) rapporterade att sen dekompression, i genomsnitt 13 månader 
efter skada, gav neurologisk förbättring. Trots att stödet för dekompression är relativt svagt i 
kliniska studier så motiverar befintliga data initial sträckbehandling och akut operativ dekom-
pression vid inkompletta skador och individuellt ställningstagande vid kompletta skador samt 
vid skador utan neurologi men med spinalkanalsförträngning. 

Facettledsluxation 

Facettledsluxation (C3-7) utgör c:a 10 % av alla halsryggskador och 40 % av de nedre hals-
ryggskadorna (Wolf -91). Skadan omfattar fr.a. ligament, ledkapslar och disk, ibland med 
inslag av mindre frakturer, särskilt av facettleder. De vanligaste nivåerna är C5-6 and C6-7 
(Sonntag -81)  

 

Figur 39a. Trafikolycka hos 39 årig 
kvinna med ansiktsskador och 
unilateral luxationsfraktur av hö 
facettled C6-7. Inga neurologiska 
bortfall 
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Figur 39b. Operation i halosträck 6 kg, främre operation med diskektomi till fri dura, reposi-
tion, tricorticalt iliacagraft och plattfixation C6-7. Mobiliserad i stel halskrage 6 veckor. 
Bilden visar läkt fusion 1 år postoperativt. 

Med tillkomsten av MRI har det blivit uppenbart att traumatiska halsryggskador ibland är 
associerade med diskbråck (Pratt -90). Detta är i synnerhet sant för facettledsluxation, där 
diskbråck har rapporterats föreligga i 10-80 % av fallen (Doran -93, Rizzolo -91). Detta för-
hållande har stor betydelse för behandlingen. Komplett neurologisk skada föreligger i c:a 2/3 
av fallen vid bilateral facettledsdislokation och vid unilateral dislokation har 2/3 av fallen 
inkomplett skada eller rotskada (Maiman -86, Rorabeck -87). 

Diagnosen ställs med röntgen. Unilateral dislokation missas initialt i upp till 40 % av fallen 
(Rorabeck -87)! Vid bilateral dislokation är förskjutningen av kotkroppen ofta c:a 50 %, var-
för diagnosen är betydligt lättare att ställa (Beatson -63). CT ger information om ev. facett-
fraktur och MR om ev. diskbråck. 

Behandlingen är som vid de flesta tillstånd i kotpelaren kontroversiell. Historiskt användes 
sluten manuell reposition. Reposition genom manipulation i anestesi används fortfarande i 
begränsad omfattning om sträckbehandling ej ger reposition (Kleyn -84). Metoden praktiseras 
dock sällan pga. risk för förlamning och även dödsfall (Sonntag -81), och rekommenderas ej. 

Skallsträck bör anläggas så fort diagnosen är ställd. Man inleder i allmänhet med sträck 5kg + 
0,5 kg för varje nivå nedom C2, dvs. 7 kg för C6 (Cotler -87). Sträcket ökas successivt till 
reposition sker, vilket ofta först är vid 15-20 kg. Ibland är dislokationen svårreponerad trots 
kraftig sträckbehandling. Star (-90) använde upp till 75 kg sträck för att reponera bilateral 
facettledsdislokation. Om fraktur av annan nivå samtidigt föreligger eller vid RA förändringar 
bör försiktighet iakttagas med lägre nivåer på sträcket. Det är sannolikt klokt att under alla 
omständigheter begränsa sträckbehandlingen till c:a 20 kg, vilket motsvarar den svenska tra-
ditionen. Om reposition ej sker med sträck utföres öppen reposition. 
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Effekten av sträckbehandlig måste följas med kontroll av neurologi och med röntgen (sido-
bild) så att översträckning ej inträffar med risk för neurologisk katastrof. Man har även rap-
porterat grav neurologisk försämring under sträckbehandling pga. diskmassa som förskjuts in 
i spinalkanalen vid samtidigt traumatiskt diskbråck (Eismont -91, Robertson -92). Pga. denna 
risk har MRI rekommenderats ingå i den initiala bedömningen av facettledsluxation (Doran -
93). Vid bakre operativ reposition av luxation bör preoperativ MRI ha utförts pga risk för 
dislokation av skadad disk in i spinalkanal och märgskada. Vid främre operation är denna risk 
mindre och preoperativ MRI ej obligatorisk. 

Tidigare var haloväst standardbehandling efter facettledsluxation (Ersmark -86, Lind -88). 
Halobehandling har dock en hög frekvens (24-56 %) av sen dislokation och kyfosutvekling 
och som för övriga kotpelaren ger litteraturen ett omfattande stöd för operativ behandling vid 
flexions-distraktionsskador även i halsrygen (Sears –70, Bucholz -89, Rockswold -90, Beyer-
91). 

Om reposition ej erhållits med sträck kan man reponera öppet såväl bakifrån som framifrån. 
Reposition anses tekniskt enklare utfört bakifrån, vilket tillåter nedtagning av facett om repo-
sitionen är svår. Traditionellt utföres således en bakre operation med cerklagering eller platt-
fixation med fusion (Cooper -88). Främre reposition, fusion och fixation rekommenderas av 
allt fler författare (Aebi -91, Ripa -91). Razack (-00) rapporterade utmärkta resultat av främre 
unicortikal fixation med främre platta hos 22 patienter med bilateral facettledsluxation som 
först reponerats i sträck  

  

 

Den främre operationen ger mindre risk för sk "extended fusion", dvs även icke avsedda seg-
ment blir ankylotiska pga den större friläggningen posteriort (Capen -87, Jonsson -91) 

Figur 40b. Högdos cortisonbehandling och 
överföres till operation, där halo anlägges, sträck 9 
kg , varvid luxationen hävs. Postoperativ sidobild 
visar hävd luxation, disken C5-6 exciderad till fri 
dura. mobiliseras i stel halskrage. Regress av 
svaghet i armar. 

Figur 40a. 67 årig man med bilateral 
facettledsluxation C5 med svaghet i armar. 
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En annan fördel med den främre operationen är att eventuell diskvävnad inslagen i kanalen 
kan avlägsnas. Cybulski (-92) angav dock att omfattande skador av alla 3 pelare kräver såväl 
främre som bakre stabilisering för ett optimalt resultat. 

Även behandling av unilateral facettledsluxation är kontroversiell. Goda resultat har tidigare 
rapporterats vid konservativ behandling, även utan reposition (Braakman -67). Rorabeck (-87) 
angav dock att patienter med icke reponerad unilateral luxation hade mer smärta än de repo-
nerade och rekommenderade därför reposition., vilket idag är allmänt vedertaget. 

Sammanfattningsvis är sträckbehandling till reposition hos vaken patient följt av fixation och 
fusion i reponerat läge förstahandsalternativ vid både unilateral och bilateral facettledsluxa-
tion med eller utan neurologi. Konservativ behandling blir alltmer ovanligt men är fortfarande 
lege artis om neurologi ej föreligger, medan operation allmänt rekommenderas vid neurologi.  

Flexions-kompressionsskada 

Kotkroppskompression kan föreligga med eller utan bakre ligamentskada. Cooper (-90) re-
kommenderar halskrage vid mindre än 1/3 kompression av kotkroppshöjd och halo vid mer än 
1/3. I analogi med rekommendationen för övriga kotpelaren rekommenderas operation vid 
bakre lig.skada eller ryggmärgskompression (jfr B- och C-skada) 

 

Figur 41a. Fraktur C7 med burstkomponent, kyfotisk felställning, samt risk för ytterligare 
kyfos och sekundär neurologi. 
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Figur 41b. Postoperativt diskektomi C6-7 och C7-T1, tricorticala ileumgraft på bägge nivåer 
och plattfixation. Mobiliserades med stel halskrage. 

Operation är vid främre ryggmärgskompression naturligtvis via den främre approachen. Om 
ingen ryggmärgskompression föreligger föreslår Cooper (-90) bakre plattfixation. Den främre 
approachen har dock flera fördelar och rekommenderas av flera författare (Aebi -91, Ripa -91, 
Garvey -92). 

Kompressions-burstskada 

Den bakre kotkroppsväggen är här intryckt i spinalkanalen, analogt till den thorakolumbala 
typskadan. Ibland finns en "tear drop" fraktur anteriort och skada även av bakre pelaren. Be-
tydande neurologi kan föreligga (Crowell -89). Behandlingen innebär minst haloväst (Chan -
83) och ofta operation (Aebi -91). Vid märgkompression rekommenderas corpectomi, tricor-
tikalt iliacagraft och främre plattfixering (Fig 31 A,B,C). 

Extensionsskada 

Skadan ses ofta hos äldre med spondylos och smal spinalkanal. Ofta föreligger ett sk central 
cord syndrome med mer uttalat motoriskt bortfall i övre än i nedre extremiteter. Förloppet är 
variabelt, många förbättras spontant medan andra förblir oförändrade med uttalad svaghet i 
händer (Bosch -71, Schneider -73). Vid neurologisk försämring får man överväga dekompres-
sion (Brodkey –80, Bohlman och Anderson –92). 
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