


2

Disposisjon
• Anatomi/Skoliose
• Barneskoliose 
• Nevromuskulære skolioser

• CP



-          Hva	viser	forskningen	i	forhold	1l	videreutvikling	av	skoliose	i	voksen	alder?							
Fortse6er	skoliosen	å	utvikle	seg	e6er	vekst-slu6?	Fortse6er	den	å	utvikle	seg	i	saktere	
tempo?	Er	det	primært	lateralt	eller	rotasjonskomponenten	som	fortse6er	å	utvikle	seg?	
-          Har	korse6-bruk	en	forebyggende/bremsende	effekt	i	forhold	1l	utvikling	av	
skoliose?	Er	de6e	eventuelt	avhengig	av	dosering?	Hva	er	anbefalingene	i	forhold	1l	
korse6-bruk	i	voksen	alder?	
-          Er	det	behov	for	oppfølging	av	skoliose	i	voksen	alder,	og	hvis	ja,	hvor	oDe?	
-          Er	det	behov	for	oppfølging	av	skoliose	e6er	rygg-kirurgi	(s1vgjørende	operasjon)?	
Kan	skoliosen	fortse6e	å	utvikle	seg	e6er	operasjon?	
-          Er	utviklingen	av	skoliose	primært/kun	nevromuskulært	be1nget?	Kan	rotasjons-
komponenten	og	deformasjon	av	trunkus	ha	en	sammenheng	med	ensidig	liggende	
s1lling?	
-          Vet	du	om	det	finnes	noen	forskning	som	viser	at	en	korrigert	liggende	s1lling	
(posisjoneringssytem)	kan	reversere	en	deformasjon	av	trunkus?	
-          Hvem	tar	avgjørelsen	om	operasjon/ikke	operasjon?	
-          Hva	ligger	6l	grunn	for	eventuelle	avslag?	
-          Kjenner	dere	6l	CPOP	og	retningslinjene	for	skolioseoppfølging	som	beskrives	der?	
-          Vår	erfaring	er	at	de	nevromuskulære	skoliosene	nesten	all6d	fortseBer	å	utvikle	
seg	–	hva	er	deres	erfaring	med	deBe,	og	hva	foreslår	dere	evt	av	6ltak	for	de	skoliosene	
som	får	avslag	på	operasjon?	
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Skoliose (gresk)
σκολίωσις   = krum/skjev

Srimad Bhagwad Mahapuranam

Hindu (3500-1800 f.Kr.)
Første beskrivelse av spinal 
deformitet



Hippokrates (460-370 f.Kr.)
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Galen (129-201 e.Kr.)



Hva er skoliose?

Sidelengs krumning i 
coronal planet > 10 º
(Cobbs vinkel)
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Hva er skoliose?

Strukturell deformitet 3D

Rotasjon i transversalplan - gibbus
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Konkav

Konveks

Adam©



Inndeling skoliose

• Idiopatisk (ca 80%)
Infantil 0-3 år (2-3%)
Juvenil 3-10 år (12-15 %)
Adolescent 10-18 år (ca 85%)

• Kongenitt (medfødt vertebra anomali)

• Nevromuskulær skoliose

• Syndrom skoliose
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Mardjetko et al 1997



Hvordan beskriver vi kurven?
Cobb ∠ : 

Øvre endeplate i øvre endevertebra - 
Nedre endeplate i nedre endevertebra
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Hvordan beskriver vi kurven?

Identifiser apex i kurven

Thorakal: T2 - skive T11/T12
Thorakolumbal: T12 - L1
Lumbal: Skive L1/L2 - L4

V/H  konveks
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Hvordan beskriver vi kurven?
Strukturell - ikke-strukturell
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Barneskoliose
< 10 år
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Introduksjon
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Yang (2016)25
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3 x
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• Oppretting av ryggskjevheten
• Opprettholde opprettingen gjennom vekst
• Tillate vekst av både rygg og lunger
• Unngå avstivning ryggen i tidlig alder

Behandlingsmål barnseskoliose



Behandlingsmuligheter barneskoliose
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Kirurgi
Indikasjon

• > 60º kurve

• Tolererer ikke korsett

• Ikke effekt av korsett/seriegipsing



Kirurgiske behandlingsalternativer
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I) Avstiving
Tidlig avstivning gir redusert 
volum i brytkassen og redusert 
lungefunksjon
Goldberg et al (2003), Emans et al (2004), Karol et al (2005), 
Campbell et al (2003)

II) Ikke-avstivning
Vekststav
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Magnetisk kontrollert vekststav

• Standard kirurgisk behandling av 
barneskoliose internasjonalt og ved RH

• Indikasjon: 
• 4-10 år
• Kons. behandling uten effekt
• Majorkurve >60°

• Vekststaver som forlenges hver 3. måned 
poliklinisk



Nevromuskulær 
skoliose



Hva er typisk for 
nevromuskulære skolioser?

• Kurven øker etter vekstslutt

• Kurvene blir fort rigide

• Multifunksjonshemmende

• Lange kurver (C-kurver)

hos ikke-gåere
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Nevromuskulær skoliose
Hvor hyppig?

CP diplegi (begge bein) 25 %

Spinal muskel atrofi 67 %

CP tetraplegi (armer og bein) 80 %

Duchenne 90 %

Komplett ryggmargskade < 10 år 100 %
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CP skoliose
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• Sitteproblemer/balanse
• Trykksår
• Kardiopulmonal
• Gastrointestinal 
• Smerte
• Hygieneproblemer

CP-skoliose - utfordringer



39

• Prevalens litteratur : 15-80%avhengig av 
alder og alvorlighet

• 8% med skoliose > 10 °
• GMFSC IV eller V: 50% risiko

CP-skoliose - hvor hyppig er det?
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GMFCS%



41

• Skal vi bruker korsett?
Terjesen et al 2000, Olafsson et al 1999, Nakmura at el 2014

CP-skoliose - 
 Ikke-operativ behandling?

Korsett kan hindre kurveprogresjon noe. 
Først og fremst balanse her og nå

Korsett over lenger tid sjelden suksessfull

• Spesialtilpasset stol
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• < 12 år og kurve > 40° - stor sannsynlighet 
for progresjon

• Indikasjon: Økende deformitet med 
uakseptabel trunkal shift eller sittebalanse

• Nøye vurdering i forhold til 
komorbiditeter og forventet utbytte

CP-skoliose - 
Hvem skal opereres?
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• Små kurver (< 40-60°)
• Langstrakte kurver med god balanse
• Anestesiologiske problemer - hostekraft?
• Komorbiditeter
• Totalvurdering i samråd med foresatte

CP-skoliose - 
Hvem skal ikke opereres?
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CP-skoliose - 
Hvem skal opereres?
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• Mål: Stabil spondylodese, gjenopprette 
stå/sitte-balanse

• Gå-funksjon: Bakre fiksjon høy thorakal til 
lav lumbal

• Rullestol: Bakre fiksjon høy thorakal til 
ilium

CP-skoliose - 
Hvordan skal vi operere?
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Puddu et al SA ortop. J. 2013



Halo-traksjon
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• Store og rigide skolioser og 
kyfoser 

• Haloring festet med 4-8 skruer

• Starter med 10-20% av 
kroppsvekt, øker til ca. 40 %

• Behandling 6-12 uker

• Prosedyre pinnestell + rtg



Postoperativ prosedyre

• Morfin spinal
• Epidural ofte ved manglende samarbeid
• Fri mobilisering inntil smertegrense
• Ikke korsett
• Hjem ca 4-7. postoperativ dag
• Evt. skole 2-3 uker etter operasjon
• Implantatet fjernes ikke rutinemessig
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Komplikasjoner

• Ca 11-71% total risiko
• Mortalitet (3-19%)
• Luftveisproblemer (27-57%)
• Infeksjon (3-57%)
• Implantatrelatert
• Nevrologisk skade

Dårlig utfall: Stor kyfose, intensivopphold, dårlig 
ernæringsstatus
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Resultater

• Bohtz et al 2011- n=50, 92% fornøyde (2 år etter kir)

• Jain et al 2016 : multicenter: ⇑ livskvalitet og helse

• Myanji et al 2018: n=69,  50% komplikasjoner, -  
forbedring i posisjonering, hygiene og tilfredshet
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Jani et al 2016
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Takk


