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Morbus Bechterew är en reumatisk sjukdom med
tilltagande förbening av samtliga kotpelarled. Detta
leder på lång sikt till en så kallad ”bambukotpelare”
utan kvarvarande elasticitet.1 Samtidigt hittar man
osteoporotiska förändringar i kotorna. 

På grund av de resulterande långa hävstängerna kan
även mindre trauman leda till en mycket instabil kot-
pelarfraktur. Kotfrakturer vid ankyloserande spondylit
läker tyvärr dåligt och blir oftast pseudartroser om
man inte stabiliserar kirurgiskt.2 För att neutralisera
långa häv stänger måste kotpelaren då instrumenteras
på flera nivåer kraniellt och kaudalt om skadan.3

I Sverige hittar man en ökad generell frakturrisk hos
patienter med ankyloserande spondylit (odds ratio
7,1).4 De senaste åren har den medicinska och sjuk-
gymnastiska behandlingen av patienter med ankylo-
serande spondylit dramatiskt förbättrats. En stor re-
gisterstudie ifrån Stor britannien hittade en minskad
kotfrakturrisk hos patienter med ankyloserande spon-
dylit, om patienterna intog icke-steroidala antiinflam-
matoriska läkemedel (odds ratio 0,65).5 Oklart är om
kotfrakturincidensen minskar med den framgångsrika
medikamentella behandlingen.

Studie av kotfrakturincidensen
För att pröva denna hypotes genomförde vi en studie
på Svenska patientregistret.6 Totalt 17 764 patientfall
med ankyloserande spondylit registrerades mellan
1987 och 2008. Av dessa hade 724 patienter en kot-
pelarfraktur (400 cervikal, 196 thorakal, 128 lumbal)

och 369 av dessa patienter opererades. För att se
trenden i Sverige beräknades årliga incidenser och
andelen opererade. En positiv lineär trend av kotpe-
larfrakturer vid ankyloserande spondylit hittades mel-
lan 1987 och 2008 (r = 0,94) (figur 1, sidan 18).
1987 registrerades 5 frakturer, 20 år senare registre-
rades 88 frakturer hos patienter med ankyloserande
spondylit. Samtidigt ökade andelen opererade pati-
enter (r=0,89) (figur 2,sidan 18).

Våra resultat är förvånansvärda, eftersom den nya
biologiska behandlingen av ankyloserande spondylit
har lett till symtomregress och mindre ledbesvär.7

Även om patienterna mår bättre kan vi tyvärr inte ge
klartecken för att minska de rekommenderade akti-
vitetsrestriktionerna med tanke på patienternas frak-
turrisk.

Möjlig felkälla
Självklart måste man alltid granska resultat från re-
gisterdata kritiskt. En mycket vanlig systematisk fel-
källa är nämligen en ökad medvetenhet om registre-
ring av sjukdomar genom åren sedan patientregistret
(eller slutenvårdsregistret, som det kallades tidigare)
infördes. Det som talar emot en sådan felkälla är att
patientregistret har visat hög validitet för ortopediska
diagnoser i en extern granskning.8 Men möjligtvis
har våra diagnostiska möjligheter och färdigheter för-
bättrats de senaste åren. 

Genom tydliga diagnoskriterier och ökad tillgänglig-
het till avancerade kliniska, kemiska och radiologiska
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metoder kan diagnosen ankyloserande spondylit stäl-
las tidigare och andelen missade frakturer minskas,
vilket i sin tur leder till en ökad registrering. Dessutom
kan i samband med förbättrad akutvård den sjun-
kande mortaliteten vid kotpelarfrakturer de senaste
årtionden ha ökat antalet registrerade patienter. Ty-
värr har vi inga data om prehospital dödlighet i sam-
band med kotpelarfrakturer. Förutom minskad pre-

hospital dödlighet vet vi att befolkningens medellivs-
längd ökar, och därmed ökar sannolikt antalet pati-
enter med ankyloserande spondylit. En annan orsak
till trenden mot ökade kotfrakturer vid ankyloserande
spondylit är just den förbättrade medicinska behand-
lingen. Patienterna mår bättre och kan därför leva
ett mer aktivt liv än tidigare. I samband med detta
ökar risken för olyckor. 

Figur 1

Årlig kotfrakturincidens vid ankyloserande spondylit mellan 1987 och 2008

Figur 2

Andel på grund av kotfraktur opererade patienter med ankyloserande spondylit 
mellan 1987 och 2008
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Andelen opererade patienter stiger
Samtidigt som frakturincidensen ökar stiger även an-
delen opererade patienter. Därmed följer ortopeder i
Sverige den internationella rekommendationen om
kirurgisk stabilisering av kotpelarfrakturer vid anky-
loserande spondylit. På grund av den biomekaniska
överlägsenheten och den snabba postoperativa mo-
biliseringen är en instrumenterad stabilisering starkt
rekommenderad, och konservativ terapi används bara
för patienter med absolut kontraindikation för ope-
ration, eller vid fall då halovästbehandling kan lyckas.9

n
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SLUTSATS

Sammanfattningsvis kunde en ökad incidens av
kotfrakturer vid ankyloserande spondylit hittas
de senaste två decennierna, och detta trots för-
bättrad medicinsk terapi. Därmed fortsätter re-
striktionerna vad gäller fysisk aktivitet för pati-
enter med ankyloserande spondylit att gälla även
i dag (tabell 1). Vi måste därför informera våra
patienter om att det kan finnas typiska biome-
kaniska påfrestningar även vid subjektiv sym-
tomfrihet.

Tabell 1

Rekommenderade restriktioner för 
patienter med ankyloserande spondylit10

l Överkonsumtion av alkohol ska undvikas.
l Kontaktidrottsformer (t.ex. rugby, kamp-
sport, ishockey) ska undvikas.

l Idrottsformer med högt belastningsmoment
på leder (till exempel tennis, hockey) ska
undvikas under pågående inflammatoriskt
skov eller i senare sjukdomsstadier.

l Säkerhetsbälten och huvudstöd ska alltid
användas i bilen.

l Ju äldre patienten är och ju längre sjukdo-
men har pågått, desto tyngre väger restrik-
tionerna.


