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POST-TRAUMATISK NAKKEÆIODEPINE STUDTEN
(PTN-Studien)

Protokoll for behandling av strukturell skade etter nakketraume.

En randomisert studie mellom operativ behandling versus konservativ
behandling.
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POSTTRAUMATISK NAKIG/IIODE PINE STUDIE (PTN-Stu di en)

STUDIE PROTOKOLL

1. INNLEDNING

Protokollen beskriver en prospektiv randomisert studie vedrørende konservativ kontra

kirurgisk behandling av posttraumatisk nakke/hode srnerte. Man ønsker å utrede pasientene

med iokus på strukturelle forandringer i nakken posttraumatisk, for så å undersøke den

smertelindrende effekten av stabiliserende kirurgr kontra en definert konservativ behandling.

2. ANSVARLIG FOR PROTOKOTLEN

Protokollen utgfu fu Kompeansesenteret 1q1 venskelige spinale lidelser, St. Olavs Hospital,

og er et sarnarbeidsprosjekt mellom ffsikalsk medisinsk avdeling, newologisk avdeling, MR-
senteret o g nevrokirurgisk avdeling

Studiegruppen bestfu av:

r Overlege Magne Rø. Avd. for $sikalsk medisinsk og rehabilitering.
. Overlege professor I dr. med. Gunnar Leivseth. Avd. for &sikalsk medisinsk og

rehabilitering.
r Fysioterapeut Bodil W. Larsson

r Overlege dr. med. Kjell Arne Kvistad. MR-senteret

r Overlege dr. med. Torbjøm A. Fredriksen. Newokirurgisk avd.

r Overlege dr. med. John'Anker Zwatt. Nevrologisk avd.

r Overlege førsteamanuensis dr, med Øystein P. Nygaard. Nevrokirurgisk avd.

. Overlege Frode Kolstad. Newokirurgisk avå (Protokollanwarlig)

Ved eventuell andre deltagende avdelinger vil en navngitt person være protokollansvarlig og

med i studiegruppen.

Randomisering og regisfiering av data vil s$e ved Avdeling for Klinisk forskning St"Olavs

Hospital.

3. INTRODUKSJON OG BAKGRUNN

3.1 Medisinsk bakgrunn Y f e t e

Ifølge tall fra Gjensidige Nor er det ca. 12000 fafikkskadde i Norge pr. fu. 40 Yo av disse er I
pakjørsler bakfiA noe som tilsvarer ca. 4000 pasienter i fuet. 2000 av disse får erstatning. 

I
1200 pasienter har daglige plager. Det dreier seg altså om en meget stor pasientgruppe som '
uwikir kroniske nakke/trode smerte etter nakkeskader uten at man har kunnet diagnostisere

strukturelle forandringer relatert til traumet. Behandlingstilbudet til denne pasientgruppen har

vært av svært varierende karakter og effekt.

En teori på fusaken til konisk posttraumatisk smerte har vært instabilitet relatert til skade på

ligamentir i øwe del av cervikal kolumna. Den siste tiden har en rekke pasienter blitt operert

mid avstiving av øvre del av nakken av dr. Montazem i Tyskland på misstanke på

ligamentskade, Mange nakkekinrger, Ssikalskmedisinere og nevrologer i Norge har vært

s[-eptisk til derxe behandlingen da påvisningen av ligamentskadene og resultatet av

operasjonen har vært svært dårlig dokumentert. Indikasjonsstillingen for kirurgi bygger på en
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diagnostisk metode som har åpenbare svakheter og sorn er uten vitenskapelig dokumentasjon.
Resultatene av den kirurgiske behandling er også meget dårlig dokumentert. Ingen prospektiv
kontrollert studie er utført og den foreliggende dokumentasjonen fra Motazem må nærmest

nakkekirurgi med fremre og bakre tilgang til virvlene nedenfor C2. Denne type kirurgi er ikke
uten komplikasjonsrisk. Det foreligger en reell risiko for skade på viktige blodkar og nerver i
forbindelse plassering av skruer i nakken og bakhodet.

Nal&efunksjonen blir også svært redusert etter en avstivning da de fleste tar ut ca 45a/o av

rotasjonen i nakken mellom Cl og C2. rE3

l1 Dersom pasienter med kronisk nakkesmerte etter en ulykke skal motta en potensielt farlig

I operativ behandling bør man på et vitenskaplig sett vise nytten av behandlingen sammenlignet
I med kvalifisert konservafiv behandling.

Påliteligheten av røntgengiennomlysning, MR og andre metoder for å påvise ligamentskade er
heller ikke dokumentert, og det er ikke utarbeidet definerte objektive mål på unormal

bevegeligbet mellom hodet og de øvre nakkeleddene'

Pasienter med kroniske nakkesmerter etter en nakkeskade er ofte i en fortvilet situasjon.
Mange har en betydelig nedsatt livskvalitet da dagens behandlingstilbud ofte ikke gir det
ønskede resultat. Det er mulig at operativ behandling i form av avstiving av hodet til de ørre
nakkeleddene eller kvalifisert konservativ behandling har sin plass i behandlingen, men
diagnostiseringen av ligamentskade og instabilitet må utvikles, og resultat av konservativ eller
operativ behandling må regisheres.

3.2 MR-diagnostikkavalarligamenter ( frt*"Jr'r^'{- t'"J"* I )
MR-undersøkelsen vil fokusere på visualisering av alarligamentene i nøyfral stilling og i
provokasjonsstilling med sidefleksjon mot høyre og venstre. Tegn til total eller partiell
ligamentruptu og skader eller reaktive forandringer i omliggende strukttuer vil bli registrert.
Instabilitet i form av forsky'vning av dens aksis noteres.

Teknikk: Siernens Symphony 1.5 T rnaskin, nakkespole.

o Sag. T1 (TR 529 ms, TE 1l ms, NEX = 3,256x512 matrix, 10 snitt, 3 mm
thickness, gap 0.3 mm, FOV 280mm, acq. time 3.25 min) og TSE T2 ( TR 4250

ms, TR 149 ms, NEX = 2,256x512 matrix, 10 snitt, thickness 3 mm, gap 0.3 mm,
FOV 280 mm,, acq. time 3.56 min) bildeserier av hele cervikalcolumna med øvre
thoracal.

c Transversale T2 vektede serier i degenerative eller skadede mellomhvirvelskiver.
r Protonvektede (?D TSE) sekvenser (TR 2200 ms, TE l5 ms, NEX = 4, 200x512

matrix, thickness 2 mm, o.1 mm gap, FOV 203 mm, acq. time 4.19 min) i
C/Cllocciput i sagittal, transversal og coronalplan. Coronalplanet vinklæ
parallelt med dens æ<is, fiansversalplanene vinkles perpendikulært på

coronalPlanet.
r Coronale Tl-vektet sekvens (TR 560 ms, TE l lms, FOV 150 mm, thickness 2

rnrn, 150x256 matrix, NEX = 3, acq.time 2.27 min) med sidebøy mot høyre og
venstre side i øne cervikalavsnitt. Radiolog støtter hodet ved u.s,. Graden av

sidebøy vil bestemmes av pasientens toleranse for denne bevegelsen.

Degenerative forandringer, skiveskade, prolapser, skjeletrforandringer, etc, i cervicalcolumna
beskrives på vanlig måte. Med hensyn på alarligamentene vurderes graden av fremstillbarhet
("depiction") i tre nir,åer (u'ell defined with regular contour, well defined with inegular
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contour, not differentiable frorn surrounding structures). Signalintensiteten i ligamentene

klassifiseres som iso-, hypo- eller hyperintens i relasjon til omgivende muskulatur, dessuten

graderes signalet sorn homogent eller heterogent ( Pfirrmann et al). Symrnetrien i ligamentene

bedømmes i de coronale snittene med en trepunktssskala (Wilmink et al) hvor 1 :
symmetriske coronalsnitt, 2 = marginal asymmetri og 3 = markert asymrnetri.

Fieul

Alar ligament

fl

3.3 Instabilitetsmålinger
Noen personer får kroniske nakke/lrode/skulder/armplager etter nakkeslengskade. Ved

nakkeslengskader oppstår det en forbigående S'formet åeformasjon av nakken r' 2' 3' 4' 5.

Studier træ vist at dei kan oppstå en betydelig kompresjon og glidning i de små nakkeleddene

før detmaksimale gtslaget nås 
3. Det har inntil nylig vært vanskelig å påvise skade av en eller

flere anatomiske stnrkturer ved nakkeslengskade. Likevel hevdes det at en mulig årsak til I
pasientenes plager kan skyldes økt mobilitet i nakkens ledd pga. skade av ligamenter, I
mellomvirvelskive og andre strulturer(ref).

Nqitral Høyre sidebøy Venstre sidebøy



Nakkens mobilitet undersøkes vanligvis ved hjelp av funksjonsbilder. Funksjonsrøntgen, dvs.
opptak i maksimal fleksjon og ekstensjon, har blitt brukt, og brukes, for å undersøke om det
kan foreligge en instabilitet/hypermobilitet i nakken hos pasienter med kroniske symptomer
etter nakkeslengskade (ref). Prgb_le.pet med disse forskjellige protokollene har vært
utilstrekkelig målenøyaktighet 

o' I' ru og det har derfor ikke vært mulig å fastslå om økt
mobilitet i nakken oppstår etter nakkeslengskade. Tidligere protokoller har heller ikke vært i
stand til å måle glidningen i nakkens iedd under bevegelse.

I samarbeide med biomekanikere (Ssikere) har vi i-lqpet av de siste 4-5 årene tatt frem en ny
analysemetode for bedømmelse av frrnksjonsbilder o''. Tidligere problemer med andre
protokoller som projeksjonsfeil, pasientens holdning og posisjon til filmplaten, er

minimalisert. Dette har medført at vi ved vår nye metode har målefeil for rotasjon som er < 2o
og for glidningen er feilen mindre em 50Å av dybden til den kaudalt liggende virvel. I
absolutte tall er målefeilen for glidningen mindre enn 0.7 mm. 'lntra- og interobssrrer eror'
(SD) for rotasjon er respektive 1,98 og 1.91o. For glidningen er de respektive verdier (SD)
4.7% og3,3%. Hvis en bruker 'Yale'- lriteriene for instabilitet (3,5 mm), vil vi med en stor
grad av sikkerhet kunne bedømme (måle) orn det forqligger en 'hlperrrobilitet/instabilitet'.
Disse kriteriene ligger 5 SD utover vfu målenøyaktighet.

Voluntære bevegelser (de maksimale bevegelsesutslagene) i nakken kan påvirkes av
subjektive forhold som smerter eller pasientens vilje til å giennomføre bevegelsene. Dette
medfører at en analyse av rotasjonsutslaget alene ikke er tilskekkelig for å kunne bestemme
utslaget på en objektiv og kvantitativ måte. Den simultane glidningen ved
rotasjonsbevegelsen er imidlertid ikke mulig å påvirke o. I et normalmateriale påJ37 personer
viste det seg at det er en lineær sammenheng mellom rotasjon og tanslasjon. Translasjonen pr
grad bevegelse utgiør lYo av virvelens dybde. Ved å bruke dette forhold kan en bestemrne om
den aktuelle målte glidningen er forøket eller redusert i forhold til det aktuelle
bevegelsesutslage! dvs. vi kan klassifisere bevegelsene som 'hypo'- og eller
'hyperniobile/instabile'.
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3.4 Post-traumatisk stressrealsjon

Personer som nylig har vært utsatt for en alvorlig trafikkulykke, kan ha opplevd hendelsen
som traumatisk. Studier viser at opp til en tredjedel av alle som utsettes for trafikkulykker
utvikler postfaumatiske stressreaksjoner etter hendelsen. Oftest er det en klar sammenheng
mellom alvorlighetsgraden avrulykken/trendelsen og nivå av symptomer. Etter dødsulykkei er
også traumatiske sorgreaksjoner vanlig. Dette er en tilstand der reaksjoner på taurnet
forsinker en normal sorgprosess. Depresjon ses hos opp til 40Yo av pasienter med
posttaumatisk stesslidelse. Heterogeniteten i gruppen trafililakadde er antagelig stor. For
eksempel er påkjørsler bakfra antagelig forbundet med liten risiko for utvikling av
posttraumatiske stressreaksjoner og sorgreaksjoner, fordi taurnet ofte er av begrcnset
alvorlighetsgrad og få personer dør i slike ulykker. Imidlertid er det øket fare for utvikling av
alvorlige nakke/hodssmerter etter slike ulykker pga skademekanismene. Depressive
symptomer kan da være uttrykk for kroniske smertetilstander og har da en annen etiologi enn
depressive symptomer knyttet til postfaumatisk sfress eller sorg.
En kartlegging av hendelsens alvorlighetsgad og posttaumatiske stressreaksjoner gir
nødvendig kunnskap om den enkeltes opplevelse av selve traumet og om pasienten sliter med
sbessreaksjoner i tillegg til kroniske smerter.

P wkomotoriske Jnål/instrum enter:

Kartlegging av hendelsesforløp
Peritaumatic Reaction Inventory (Rodriguez 200 I )

Kartlegging av post-traumatisk shess.

Posttrauatic Check List (PCL-s for DSM-9, Weathers, Litz, Huska og Keane, National
Center for PTS SD-Behavioral Science Division)

Depresjon
HADS (Hosp.Anxiety and Depression Scale)

Mesting
Locus of Control

dtr 4. FORMÅL MED UNDERSøKELSEN
\u*y'

Studien har følgende formål:

l. Undersøke om siabiliserende kirurgi i øwe cervikal kolumna hos pasienter med
posttraumatisk nakke/hode smerte påvirker smerteniv{ livskvalitet og
funksjonsnivå i større grad enn kvalifisert konservativ behandling.

2. Undersøke kvaliteten på en ny MR-protokoll for diagnostisering av
.- ligamentskade i øvre cervikal kolumna.

3. Undenøke nytten av DCRA i objektiv måling av instabilitet i øvre cervikal
kolumna relatert til MR-fimn og kliniske firnn.

4, Kartlegging av ulykkens hendelsesforløp, og posttraumatiske
stres s/depresj onsreaksj oner.



5. STUDIEDESIGN

5.1 Design

Atle pasienter som tilfredstiller inklusjonskritelene og som ønsker å bli vurdert for studien
giennomgfu utredning med cervikal MR eftgr fastlagtlrotokoll, og rtg. 

"ervitcattoiumna medfurksjonsbilder. Dersom det blir funnet stukturelle patotogistce ro"rååiin!.i-uri, påirot.n
randomisert til operativ behandling i form av stabilisering iv det påviste p-"tofogirft segmenr
versus en definert konservativ behandling.
Dersom pasientene ikke har hatt ønsket effekt av den randomiserte behandlingen etter 6 mndblir det gitt tilbud om det andre behandlingsalternativet. (cross-over design)

INKLUSJONSKRITERIER

REGISTRERING:
SMERTE, FIJNKSJON OG LTVSKVALITET

UTREDNING:
MRI OG DCRA

STRUKTURELLE
PATOLOGISKE FUNN
PÅ MRI ELLER VED
DCRA

NÅNDOMISERING

OPERATIV

BEHANDLING

c?os.s-
OP'ER

KONSERVATIV

BEHANDLING

5.2 Randomisering
Pasientene blir blokkvis randomisert. Studien sfratifiseres på om de stnrkturelle forandringene
blir funnet i øwedel av cervikalkolumna" eller subaxialt.
Randomiseringen blir utført ved Avdeling for klinisk forskning, St. Olavs Hospital.

5.3 lkke inkluderte pasienter '
Pasienter som ufredes efiel fastlagt MR-protokoll og DCRA uten funn av stnrkturell skade blir
ikke randomiseft til den planlagte studien. De vil blititbudt en definert konservativ
behandling med evaluering av behandlingseffekt etter 2mnd,6mnd, og 12 mnd,
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6, PASIENTBESKRIVELSE

5.I Inklusjonskriterier

r Trafikkskade med nakketraume.
r Alder: 20- 67 et
r Grad I og2 Quebec klassifikasjon.
o Hode- nakkesmerte m/u utstråling.

o oppstftt i nær tilknyEring til taumet ( dvs. innen 72 timer)o ingen helt symptomfri periode
o ikke andre mer nærliggende åisaker til symptomene
o varighet mer enn 6 mnd. ( kronisk fase )

Definis ion på."$tuMurell skade n CL-7.

r MR: Påvist skade på ett eller begge ligarnentum alare.r DCRÅ: Bevegelse i sagittal plan sonr awiker med mer enn 2 $D fra alders og tiørnsmatchet kontrol I gruppe.

Pasienter som oppfrlle inklusjonslcriteriene, og der det påvises shukturelt skade Cl-7 er
aktuelle for studien. Hver pasient vil bli diskutert i plerum i studiegruppen som ,ri fr" rn
totalvurdering avgiør om pasienten skal inkluderes.

6.2 Eksklusjonskriterier

r Alvorlig hodeskade med objektive funn på billeddiagnostikk, eller klar posttraumatisk
mental reduksjon.

r Grad 2 og3 Quebec klry.sinkasjon, Nakkesmerte med assosierte newologiske funn,
ogleller påvist fraktur/dislokasjon ved primær uftedning..o Utbredt smertesyndrom; fibromyalgi etc.

o Annen alvorlig somatisk eller psykisk sykdom.

7, UTREDNINGÆT'FEICTREGISTRERING

a

a

Anamnese/klinisk undersøkelse/
Smerteregistrering

vAs
Smertekart

Funksj onsre gistrerin g
Disability Rating Index

Livskvalitetsrt gistrering
EQ-5D

Psykomotoriske evaluering
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Alle inkluderte pasienter gienaomgfu ved studiestart:
o MR-cervikalkolumna (rettet undersøkelse mot ligamentskade)
r Røntgen cervikalkolumna med funksjonsundErsøkelse (DCRA-målinger)
r Instabilitetstesting av øvre cervikalkolumna i giennomlysning

Ved kontroller 2mnd. 6mnd. 12 mnd oe24,mnd utføres:

r Klinisk undersøkelse
o Smerteregistrering

vAs
Smertekart

o Funksjonsregistrering
Disability Rating Index

r Livskvalitetsregistrering
EQ-sD

. Psykomotoriskevaluering

. Kompliltzsjonsregistrering

o Røntgen cervikalkolutnna med funksjonsundersøke,(DCRA-målinger)

Instabilitetstesting i gi ennomlysning

8. BEHANDLING

8.1 Operativ behandling

ls Occipitocervikal filcsasi on.

Dersom stukturell skade blir diagnostisert i øvre del av cervikalkolumna blir pasienten tilbudt
en frksasjon mellom occiput (bakhodet), og de øverste to virvlene (Cll2).

B. Bakre lilcsasion med lateralmassiv sbuer os stae.

Med skade diagnostisert subaxialt ned til C4 tilbys bakre fiksasjon med lateral massiv skruer
og stag.



C. Fremre /ilcsasion ft.ted,cage
Brukes ved skade diagnostisert subaxialt distalt orn C4.

8.1 Konservativ behandling

Flere studier indikerer at dyp pre- og paravertebral muskulatur kan bli affisert efier
nakkeskade. Dette kommer oftest til utfykk ved at pasientene har vanskeligheter med å
aktivere denne muskulaturen. Dette er vist ved brr* av elekfromyelografi og ultalyd. Studier
har vist at trening for å øke den muskulære kontrollen, segmentelt og regionalt, kan ha god
eflekt på symptomatologien. Den konservative behandlingen kommer til å bestå av aktilering
av den dype muskulaturen.

Både den konservative og operative behandlingen vil bli kombinert med en kongnitiv
mestrings-behandling basert på de samme prinsippene som den nylig utførte prospektive
studien på kronisk rygg ved RH,

9. METODE/DATA.ANALYSE

9.1 Studiens størrelse

Nylige studier (Kristjansson E, Leivseth G, Brinkmann P et 2002. (submitted); Leivseth G,
Brinkmann P, Frobin W et al2002. (submittsd) ) viser at ca.l0oÅ av pasientpopulasjonen som
har symptomer 5 mnd. etter nakkesleng skade, har økt mobilitet (hypermobilite| i nakken. I
denne gruppen (10%) fordeler den økte mobiliteten seg rned ca.30Yapå segmentene Cl-2,
C3'4, og C5-6.
For å kunne beregne størrelsen på cohorten med en stgke påtg}% (o.9) og en alfa (a) på 5%
(<0.05), har vi tatt utgangspunktet i resultatene fra rehospektive (operativ behandling) og til
dels prospektive randomiserte studier (konservative behandling).
Forutsetter man at 50% vil bli betydelig bedre av den operative behandlingen, og 10% vil bli
betydelig bedre av den konservative behandlinge4 trenger vi 3l pasienter i hver gruppe .

Ved de samme forutsetningene, men ved en styrke på 80% (0.8) henger vi 23 pasienter i hver
gruppe.

Forutsetter vi en effekt av operativ behandling på 5070, men at effekten av konservativ
behandling er 25oÅ, trenger vi 85 pasienter i hver gruppe ved en sryrke på 90% (0.9).



Inklusi onstid/Studigns lenqdg
Inklusjonstiden for studien kommer svært mye an på om pasientene blir rekruttert fra kun
Midt-Norge, eller hele Norge. Forhåpentligvis blir det nå satset på en stor multisenter studie
som bør giøre det mulig å komme til et konklusivt resultat inaen 4 år.

10. PASIENTINFORMASJON OG INFORMERT SAMTYKKE

Pasientene informeres om studien via en skriftlig pasientorientering. I tillegg skal pasientene
muntlig informeres av inkluderende lege, Det presiseres at deltagelsen er frivillig. Skriftlig
samtykke vil bli innhentet.

r1. ETIKK

Studien må være godkjent av Regional komitd for medisinsk forskningsetikk i Helseregion 4.

12. PASIENTFORSIKRING

Pasientene forutsettes dekket av den bestående pasientforsikring ved St. Olavs Hospital.

13. PUBLISERING

Studien planlegges publisert i et intemasjonalt tidsskrift med de ansvarlige for studien som
hovedforfattere.
Vancouver-reglene vil bli fulgt.
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