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Formålet med denne pjece

Tidsskriftreference for skolioseretningslinjerne

Rett syndrom er en sjælden neurologisk
udviklingsforstyrrelse, der rammer ca. 1 ud af
8.500 levendefødte piger. Som følge af tilstandens
sjældne forekomst har de fleste læger begrænset
erfaring med at behandle patienter, der lider af den.
En almindelig komplikation ved Rett syndrom er
udvikling af skoliose (skævhed af rygsøjlen).

Downs J., Bergman A., Carter P., Anderson A., Palmer
G.M., Roye D.P., van Bosse H., Bebbington A., Larsson
E.-L., Smith B.G., Baikie G., Fyfe S., Leonard H. (2009).
Guidelines for management of scoliosis in Rett
syndrome patients based on expert consensus and
clinical evidence, SPINE, 1;34(17):E607-17.

Der er begrænset information i den medicinske
litteratur om behandlingen af skoliose. Vi har derfor
udviklet nogle retningslinjer, som kan give forældre
og plejere flere oplysninger og hjælpe læger, der
behandler piger og kvinder med Rett syndrom.
Hovedformålet i behandlingen af skoliose er at
optimere funktionen og samtidig forhindre den
fremadskridende udvikling af rygsøjlens skævhed.
Disse retningslinjer kan ikke anvendes på alle
piger med Rett syndrom, som får skoliose, men de
sætter fokus på hovedtrækkene i den accepterede
nuværende ‘best practice’. De er baseret på den
tilgængelige medicinske litteratur og på kliniske
synspunkter fra eksperter inden for forskellige
områder.
Hensigten med denne pjece er at skitsere nogle
anbefalede behandlingsstrategier for skoliose i Rett
syndrom og give forældre og behandlere de relevante
baggrundsoplysninger. Der er en ordforklaring på side
22, og ordene i denne er skrevet med fed skrift, første
gang de optræder i teksten.
Desuden har vi indsamlet førstehåndsberetninger fra
forældre om deres døtres skoliose. Disse forældre
har en meget stor viden og forståelse samt mange
erfaringer med de forskellige aspekter i at behandle
skoliose i Rett syndrom. Forældrene udgør sammen
med deres døtres læger et vigtigt makkerpar, og de
fremkommer med perspektiver og mål, som kan være
af betydning for behandlingen.
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Hvad er Rett syndrom?

Hvad er skoliose?

Rett syndrom er en neurologisk udviklingsforstyrrelse,
som primært rammer piger og fører til fysiske og
intellektuelle handicap. Lidelsen forbindes normalt
med en fejl (mutation) i MECP2-genet.

Menneskets rygsøjle er sammensat af ryghvirvler, der
sidder oven på hinanden i en lodret søjle. Skoliose
forekommer, når der er en afvigelse fra side til side
i positionen af hvirvlerne, og en skævhed opstår.
Der kan også være en hermed forbundet drejning
af rygsøjlen om den lange akse samt misdannelse af
brystkassen.

En pige med Rett syndrom har en normal
udviklingsperiode i spædbarnsalderen. Denne
følges af en periode med hurtig udviklingsmæssig
regression, og nogle færdigheder mistes,
herunder kommunikationsevner og målbevidst
brug af hænderne. Gang og andre grovmotoriske
færdigheder påvirkes, og der dukker stereotype
håndbevægelser op.
Årene fra børnehave til folkeskole karakteriseres af en
vis stabilisering i udviklingen, og der kan være nogen
forbedring af de grovmotoriske færdigheder, selv
om dette kan variere. Med tiden kan evnen til at gå
forsvinde.
Rett syndrom kan også forbindes med:
•

ændrede vejrtrækningsmønstre (såsom at holde
vejret)

•

dårlig vækst

•

epilepsi

•

osteoporose

•

spiseproblemer

•

forstoppelse

•

ændrede søvnmønstre

I Rett syndrom udvikler skoliose sig normalt på
grund af den ændrede neurologiske funktion, og
dette kaldes ‘neuromuskulær skoliose’. Den præcise
grund til udviklingen af skoliose i Rett syndrom er
ikke helt klar, men det menes at være forbundet
med muskelsvækkelse eller muskelstramhed, ændret
muskelspænding og begrænset mobilitet. ‘Idiopatisk
skoliose’ er derimod den betegnelse, der bruges,
når skoliose udvikler sig hos ellers normale, sunde
mennesker uden tydelig årsag.
Skoliose kan gøre rygsøjlen stiv, når den bliver
mere udtalt, og kan gøre det sværere for pigen
eller kvinden med Rett syndrom at holde balancen i
siddende, stående eller gående stilling. Dette fører
til nedsat funktion og livskvalitet. Desuden kan store
skævheder ændre vitale organers position i brystet og
underlivet.

Hvor almindelig er skoliose i Rett
syndrom?
Risikoen for at udvikle skoliose i Rett syndrom øges
med alderen. Omtrent en fjerdedel af pigerne
udvikler skoliose i seksårsalderen og tre fjerdedele
i trettenårsalderen. Piger med Rett syndrom, som
aldrig har lært at gå, har vist sig at have dobbelt så
stor sandsynlighed for at udvikle skoliose som piger,
der har lært at gå.
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Har min datter skoliose?
Det første tegn på, at skoliose er ved at udvikle sig,
er ofte, at pigen læner sig til den ene side, når hun
sidder, står eller går. Skævheden kan i begyndelsen
se forskellig ud alt efter kroppens position. Med
tiden kan den blive fastlåst og stiv. Hvis du ser,
at din datter hælder mod den ene side, eller du
er bekymret over, at hendes ryg ikke er lige, skal
du sørge for, at lægen ser på hende. Lægen vil
undersøge rygsøjlen omhyggeligt og bl.a. få hende til
at bøje sig forover for at vurdere rygsøjlens skævhed
(se billede).
Hvis rygsøjlen ser lige ud og er fuldt bevægelig ved
en klinisk undersøgelse, er et røntgenbillede måske
ikke nødvendigt. Hvis lægen ser, at der er skoliose,
vil rygsøjlen blive røntgenfotograferet. Billedet vil
bekræfte, om der er skoliose og afgrænse dens
kontur og skævhedens størrelse.
Skævhedens størrelse angives som en vinkel bestemt
med Cobb-metoden, som er standardmetoden
til at måle rygsøjlesskævhed over hele verden.
Cobb-vinklen fastlægges ved at tegne streger fra
ryghvirvlerne, hvor skævheden starter og ender.
Cobb-vinklen er den vinkel, der dannes, hvor de
vinkelrette linjer fra disse to referencepunkter
krydser hinanden (se diagram).
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Diab, M. “Cobb Angles.” Diagram. Vitale et al. Assessment and
Decision Making in Adolescent Idiopathic Scoliosis: Use of the Lenke
Classification System, 2009.

Diagnose og ikke-operativ behandling af skoliose
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Kontrol og behandling før
skoliosediagnosen

Det anbefales, at din datter vurderes oftere, hvis
•

hun aldrig har lært at gå

Skoliose optræder ofte ved Rett syndrom, og derfor
bør hvert eneste lægebesøg omfatte en fysisk
undersøgelse af rygsøjlen. Vi foreslår, at ryggen
vurderes af lægen ca. hvert halve år for evt. udvikling
af skoliose.

•

hun har meget lav muskelspænding

•

hun vokser hurtigt (vækstspurt)

•

skoliosen opstod meget tidligt

•

skoliosen er alvorlig

Fysioterapi, ergoterapi, bassintræning, ridning og
andre dagligdags aktiviteter har som mål at:
•

udvikle, opretholde og forbedre gangen så længe
som muligt

•

styrke rygmusklerne

•

forbedre holdningen i siddende stilling og under
søvn

Kontrol efter skoliosediagnosen
Hvis din datter udvikler skoliose, skal den kontrolleres
fremover, og du skal have en henvisning til en
ortopædkirurg. En ortopædkirurg vurderer
sværhedsgraden af skoliosen og kontrollerer
regelmæssigt dens fremadskriden. Ortopædkirurgen
tager også din datters tidligere sygehistorie, hendes
generelle helbredstilstand, vækst og udvikling med i
betragtning.
Den fysiske undersøgelse omfatter også måling
af din datters højde og vægt, undersøgelse af
rygsøjlen, vurdering af holdning, muskelspænding og
færdigheder i at sidde, stå og gå.
Ortopædkirurgen eller din datters børnelæge
vurderer normalt rygsøjlen hvert halve år.
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Hvornår skal der tages røntgenbillede?
•

Et røntgenbillede af rygsøjlen tages ved det første
besøg, hvis der ses en skævhed

•

Røntgenbilleder skal tages ca. hvert halve år, indtil
knoglerne er fuldt udvoksede, hvis Cobb-vinklen
er >25°

•

Røntgenbilleder skal tages ca. hvert år, efter at
knoglerne er færdigudviklede, indtil Cobb-vinklen
holder op med at ændre sig.

Ernæring og medicinsk kontrol ved
skoliose
Ernæring og medicinsk kontrol i de år, din datter
vokser og udvikler sig, betyder meget for den
fysiske udvikling, herunder rygsøjlens udvikling. For
eksempel har piger med Rett syndrom en tendens
til at udvikle osteoporose (knogleskørhed). Denne
udvikling kan begrænses ved at spise en kost, der
har et højt indhold af calcium (kalk), som findes i
mælkeprodukter som mælk og ost, ved at få så meget
motion som muligt og deltage i aktiviteter i sollyset
for at forbedre hudens fremstilling af D-vitamin.
Det er dog sådan, at ophold i solen skal afvejes mod
nødvendigheden for at beskytte huden mod de
skadelige virkninger af ultraviolet lys. Det er derfor
nødvendigt at tage tidspunktet på dagen og længden
af din datters ophold i solen med i betragtning.
Tal med din læge om at overvåge din datters
kalkoptagelse og D-vitaminniveau og om, hvordan det
er sikkert at opholde sig i solen i dit område. Nogle
piger skal måske have D-vitamintilskud, især hvis de
lever i områder uden ret meget sol.
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Fysioterapi og motion
Der er enighed om, at fysioterapi spiller en vigtig
rolle i at bevare og måske endda forbedre de fysiske
evner, muskelstyrken og bevægeligheden i leddene.
Vi anbefaler, at
1. Din datter skal forsøge at gå så længe og så
langt som muligt. Sigt mod at øge den afstand, din
datter kan gå og/eller det tidsrum, hun er stående,
med eller uden hjælp, afhængig af hendes evner
(mindst to timer om dagen, når det er muligt).2.
Amennyiben leánya nem tud járni, használjon
járókeretet vagy járógépet legalább 30 percig
naponta.
2. Hvis din datter ikke kan gå, brug så et ståstativ i
mindst en halv time om dagen.
3. Lav daglige strækøvelser for at bevare graden af
bevægelighed i muskler og led. En fysioterapeut
kan foreslå, hvilke strækøvelser der kan bruges, og
hvor lang tid disse øvelser skal laves hver dag.
4. Tal med din fysioterapeut og ergoterapeut om
måder at sidde på, der kan være gavnlige for din
datters rygsøjle. Det kunne være at øve sig i at
sidde på en skammel eller sikre sig, at hendes
kørestol har tilstrækkelig støtte til, at hendes
rygsøjle er i balance.
5. Men selv om du gør dit bedste, vil ikke alle piger
være i stand til fortsat at kunne gå, når de vokser
op og udvikles.
Mange af aktiviteterne er afbildet på denne side og
på side 7 og 9.
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Her er nogle beskrivelser af fysiske aktiviteter, som
piger med Rett syndrom deltager i:
“Amy er 16 år gammel og har haft skoliose og
kyfose i mild grad i mange år nu, og det har
udviklet sig meget lidt i den tid. Jeg tror, det
skyldes den vægt, vi har lagt på at prioritere
fysisk aktivitet i Amys dagligdag. For eksempel
øver hun sig i at stå og gå med støtte et par timer
hver dag, hun sidder aktivt, når hun ikke er i sin
kørestol, hun er mindst mulig tid i kørestolen (hun
har et holdningskorrigerende siddesystem i sin
kørestol), hun laver fysioterapeutiske strækøvelser
hver uge, svømning med øvelser i et opvarmet
svømmebassin mindst en gang om ugen om
foråret/efteråret og oftere om sommeren og i
ferier… Jeg tror, at alle disse aktiviteter har hjulpet
med til at styrke hendes kropsmuskulatur og vil
forhåbentlig forebygge, at skoliosen forværres, så
Amy kan undgå støttekorset og/eller operation i
fremtiden.”

Vi er ikke sikre på, præcis hvilken nytte fysiske
aktiviteter har for at minimere skoliose. Men de fleste
familier er enige om, at fysisk aktivitet er gavnligt for
deres datter.
“(Fysioterapi) gjorde det muligt for hende at gå
længere, det fik hende i gang med at bevæge sig
og stå længere, det styrkede hende betydeligt og
øgede hendes udholdenhed.”
“Det er umuligt at vide, om træningen forsinkede
skoliosen, for Ashleys skoliose blev ved at forværres
på trods af intensiv fysioterapi. Hun fik terapi i
mange år. Vi har ingen ide om, om rygsøjlen ville
være blevet værre hurtigere uden terapien.”

“Vores datter Hannah er næsten 10 år gammel.
Hun har haft skoliose, siden hun var ca. 6 år, og
det er blevet gradvist værre. I de sidste par år
er hendes skoliose forværret og måler lige nu
31 grader. Vi forsøger at sikre os, at hun går
og står 1-2 timer hver dag (hun har et ståstativ
derhjemme, som vi er meget glade for). Hannah
går til ridefysioterapi, og hun kører på en tilpasset
cykel. Vi laver strækøvelser derhjemme hver dag. I
øjeblikket har hun et program med ugentlig gang
på et løbebånd via fysioterapiafdelingen på vores
lokale hospital (med et støttesystem, der holder
hendes vægt oppe). Hun kan nu gå i 32 minutter i
træk med en fart af 1,3 - 1,4 km i timen.”
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Støttekorset mod skoliose
Der er mange forskellige holdninger til, hvor gavnlige
støttekorsetter er i behandlingen af skoliose. Det
er den almindelige opfattelse, at støttekorset ikke
ændrer skævhedens fremadskriden. Men der er
enighed om, at korsettet hjælper på balancen i
siddende stilling. Det er nødvendigt at få omhyggelig
og tæt opfølgning hos en bandagist, mens
støttekorsettet bruges for at tage højde for vækst,
tilpasning af korsettet til aktiviteter i det daglige og
komplikationer fra korsettet (f.eks. hudirritation). Det
kan være nødvendigt med hyppige tilpasninger af
korsettet.
Når et barn har brug for operation i en meget
ung alder, kan der være større risiko for kirurgiske
komplikationer. I nogle tilfælde kan brugen af et
veltilpasset støttekorset være med til at udsætte
behovet for skolioseoperation.

“Da vi først gav hende korsettet på, troede jeg, at
hun ikke ville finde sig i det, men i stedet så vi et
udtryk som et suk af lettelse, så jeg formoder, det
lindrede noget af smerten og trykket.”
“Vi kunne udsætte operation, til hun kom i
teenagealderen.”
“Jenn havde hypotoni, og det var en kæmpe
anstrengelse for hende at holde sig oppe. Med
korsettet behøvede hun ikke tænke på det, for
det holdt hende oppe! Det gav hende energi til at
gøre andre ting, til at fungere sammen med andre
mennesker.”
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At have et støttekorset på kan være svært, og
der kan komme komplikationer som tryksår,
åndedrætsbesvær, almindeligt ubehag,
hudirritation og forværring af gastroøsofageal
reflukssygdom. At gå med korset kan besværliggøre
bevægelighedstræning og fysisk aktivitet og kan føre
til tab af styrke og fleksibilitet i kroppen.
“Vi havde problemer med, at mavesonden
lækkede, fordi der var pres på hendes mave, hvilket
førte til, at huden gik i stykker rundt om stedet,
hvor sonden var ført ind. Det nedsatte også
hendes uafhængighed, da hun ikke kunne sidde op
eller rulle, når hun var på gulvet, da korsettet var
så stort og tungt.”
“Korsettet gjorde det svært at passe hende fysisk.
Det var sværere at flytte hende, svært at skifte
hendes ble og varmt om sommeren.”
Forældre bør samarbejde med ortopædkirurger,
fysioterapeuter og bandagister for at finde ud af, om
et korset er det rigtige til deres barn.

Operativ behandling af skoliose

page 13

Operation: Indikationer og mål

Før skolioseoperationen

Hvis skoliosen fortsætter sin fremadskriden, og din
datters Cobb-vinkel bliver større end 40-50°, kan din
kirurg overveje og råde dig til, at hun får en operation
kaldet spondylodese for at rette ryghvirvlerne
og forebygge yderligere forværring af skoliosen.
Operation af skævheder, der er større, kan medføre
større operativ risiko. Behovet for operation vurderes
i hvert enkelt tilfælde.

Din datters krop skal være så stærk som muligt
før operationen for at nedsætte risici ved og efter
operationen og gøre genoptræningperioden kortere.
Det kan hjælpe at give din datter D-vitamin mv. som
beskrevet på side 9.

Kirurgerne vil helst vente, til barnet er mindst 10
år gammelt, før de laver en spondylodese. De
anbefaler ofte korset, fysioterapi og fysisk aktivitet
for at udsætte operationen, til barnet er vokset så
meget som muligt. Operationens mål er at opnå en
afbalanceret, korrigeret rygsøjle, så skuldre og hofter
bliver mere lige i oprejst position, såsom siddende
og stående stilling. Denne forbedring af balancen
øger pigens komfortniveau, når hun sidder, og gør
det nemmere at flytte hende i løbet af hverdagens
aktiviteter.
“Det var en meget svær beslutning for os at lade
Louise gennemgå en stor operation med høj risiko
– spondylodese med indsættelse af stænger. Vi var
nervøse for narkosen, infektionsrisikoen og den
lange genoptræning. Men efter at jeg havde været
til et informationsmøde for forældre, hvor der var
et indlæg fra en anden velanset ortopædkirurg,
var det lettere at træffe beslutningen. Denne kirurg
talte om ”window of opportunity”, når dit barn
opfyldte alle de kriterier, han stillede, for så var det
det rigtige tidspunkt til operationen.”
Spondylodese er en stor operation og udføres
normalt på en specialafdeling på grund af risikoen for
komplikationer. Det kan være en meget stressende tid
for familien, og det er vigtigt at diskutere motiverne
for operationen, den forventede medicinske og
kirurgiske plan i detaljer og det forventelige kirurgiske
resultat med dit barns læger.
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Før operationen sker der følgende:
1. Terapeuten vurderer din datters daglige
færdigheder, såsom at sidde, stå og gå.
2. Hvis din datters vægt er meget lav for hendes
højde, kan det være nødvendigt at supplere
ernæringen i en periode før operationen. Din læge
anbefaler måske kortvarig brug af en sonde direkte
ind i din datters mave eller tyndtarm for at give
ekstra kalorier.
3. Din datter får taget blodprøver før operationen
for at opdage og korrigere evt. uregelmæssigheder.
4. Narkoselægen vurderer din datters egnethed til
at få narkose.
5. Yderligere vurderinger kan være at tjekke
iltmætningen i blodet ved hjælp af en målesonde
på fingeren. Et elektrokardiogram (EKG) kan tages
for at kontrollere hjertefrekvensen og -rytmen og
måle QTc-værdien.
6. Din datter bliver måske henvist til andre
specialister for at sikre, at yderligere
bagvedliggende problemer som epilepsi eller
gastroøsofageal refluks er behandlet optimalt.
7. Det er også et vigtigt tidspunkt for familien til at
tale med lægerne og andet personale om, hvad de
kan forvente under hospitalsopholdet.
“Der var blevet foretaget en grundig vurdering
nogle uger før operationen, bl.a. et EKG (som viste
mildt, forlænget QT-syndrom – en overraskelse
for os), blodprøver, gennemgang med en
luftvejsspecialist og røntgen. Hun blev også
overvåget med en iltmætningsmåler hjemme om
natten.”

Selve operationen

Efter operationen

Der er flere forskellige teknikker, der kan reducere
skævheden og stabilisere rygsøjlen. De omfattende
undersøgelser foretaget før operationen
(præoperativt), der beskrives ovenfor, spiller en stor
rolle, når der skal tages beslutninger om operation.
Den mest almindelige spondylodeseprocedure for
piger med skoliose og Rett syndrom anvender stænger
placeret bag rygsøjlen (posterior spinal fusion).

Efter en skolioseoperation bliver din datter indlagt
på en intensivafdeling, så hun konstant kan blive
overvåget og passet. Specialister i smerter hos
børn samarbejder med dig og din datter om at
opnå tilstrækkelig smertelindring. Smertestillende
medicin og operation kan føre til forstoppelse.
Din feedback er vigtig for specialisterne, da du
kender din datter bedst. En respirator kan være
nødvendig lige efter operationen. Omhyggelig
kontrol af lungernes tilstand, sugning i mund og
svælg samt lungefysioterapi er med til at forebygge
lungekomplikationer, fx infektioner.

Ikke to tilfælde er ens, og din deltagelse i de
præoperative diskussioner er betydningsfuld. Det er
vigtigt at forstå de operative valgmuligheder og den
plan, der foretrækkes til din datter. Du må diskutere
detaljerne i din datters operation, såsom hvor
snittene lægges, hvilke stænger der bruges, og hvilke
ryghvirvler der sammenkobles. I nogle tilfælde går
sammenkoblingen helt ned til bækkenet for at skabe
yderligere stabilitet. Skævheden bliver korrigeret i
den grad, som din kirurg anser for at være sikker, og
metalstænger indsættes for at stabilisere rygsøjlen i
den nye position.
I nogle tilfælde bruges der ud over den posteriore
fremgangsmåde, der beskrives ovenfor, også
en anterior (fortil), som gør det muligt at bruge
andre typer instrumenter. Desuden gør den det
muligt for kirurgen at stabilisere den forreste del af
rygsøjlen på en måde, som ikke kan opnås ved den
posteriore alene. Risici og fordele ved den anteriore
fremgangsmåde vil blive diskuteret i detaljer i løbet af
de præoperative besøg.
En skolioseoperation efter de fremgangsmåder, der
beskrives ovenfor, kan tage tre timer eller mere, hvilket
ofte er en stressende ventetid for forældre. Ud over
den omhyggelige præoperative planlægningsfase må
de forberede at være væk fra deres arbejde og fra
pasningen af deres andre børn.
“Brooke fik en skolioseoperation, da hun var 13
år gammel. Tiden før operationen er særdeles
følelsesladet, for at sige det mildt… På selve dagen
havde Brooke det fint, men mine skyldfølelser var
forfærdelige… Jeg følte mig så skyldig, men måtte
være stærk – ingen søvn, bekymringer, skyldfølelser,
de andre børn – for ikke at tale om vores arbejde.”

“Restitutionen gik meget hurtigere end forventet.
Hun kom ud af respirator mindre end 24 timer efter
operationen, lå en dag på intensivafdelingen og i
alt syv dage på hospitalet. De største udfordringer
for hende har været smertelindring, hyppig
sugning af sekret for at undgå lungekomplikationer
og konstant forstoppelse.”
“Det var en svær tid for alle, da operationen
varede 10 timer. Hun lå i respirator i tre dage på
intensivafdelingen, da hun holdt op med at trække
vejret under operationen. Helingsprocessen var
meget lang og udmattende. Hun var indlagt i
fire uger og var tre måneder om at komme sig
derhjemme… Hendes rygsøjle blev korrigeret til
40°. Hun har det meget bedre efter operationen,
selv om hun ikke længere kan bære sin egen vægt.”
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“Operationen gik godt. Den mest skræmmende
tid for os som forældre var, da operationen var
overstået. Samantha lå på intensivafdelingen i 14
timer. Hun sov i næsten 24 timer og vågnede kun
i nogle få minutter. Da hun ikke var vågnet rigtigt
efter fire dage, prøvede lægen at trappe hende ud
af morfin og gav i stedet paracetamol med kodein.
Hendes søvnmønster forbedredes, så hun nu var
vågen ca. to timer om dagen. På sjettedagen tog
lægen al medicin fra hende undtagen paracetamol
(ingen kodein). Hun vågnede næsten øjeblikkeligt.
Jeg ved ikke, om alle piger med Rett syndrom
reagerer sådan på smertestillende midler, eller det
bare er vores Sami.”
“Tracy fik en fuld posterior spondylodese. Hun
var lige blevet syv år en måned før, og jeg fik at
vide, at hun var den yngste og mindste, der på det
tidspunkt havde gennemgået operationen. Hun
kom igennem den uden komplikationer. Hun lå
på intensivafdeling i tre dage og fik to poser blod
den anden dag og en den tredje, og så vendte det
hele, og hun var igen Tracy, der ville se tegnefilm.
Hendes skævhed var nu 34°. Hun havde det så
godt, at jeg kunne få hende hjem efter en uge.
Hun kom sig hurtigere end forventet. Jeg måtte
køre hende i fem timer til 3-ugerskontrollen, og
hun beklagede sig ikke, så fem timer tilbage igen,
og da beklagede hun sig. Hun kunne sidde igen
(hun kunne ikke gå før operationen af forskellige
grunde). Hun sov bedre, da såret var helet.”
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Der bliver lagt vægt på bevægelse i tiden efter
operationen. Jo hurtigere din datter bevæger sig, jo
bedre bliver hendes vejrtrækning, muskelstyrke og
-funktion, og det får hende til at føle sig bedre tilpas.
Et typisk fysisk program efter en skolioseoperation
omfatter:
•

”træstammevending” i sengen straks efter
operationen,

•

at sidde på kanten af sengen dagen efter
operationen,

•

at flytte sig fra en stol til sengen to dage efter
operationen,

•

at gå (hvis muligt) tre dage efter operationen, og

•

undervisning i, hvordan du løfter og flytter din
datter.
“Hun fik en fuld spondylodese med stænger, da
hun var 15½ år. Dagen efter operationen kunne
hun rulle fra side til side, og tre dage senere kunne
hun bære sin egen vægt. Smertelindring med
epiduralblokade var fremragende, og da hun blev
udskrevet en uge senere, fik hun ikke længere
smertestillende medicin. Hendes kramper stoppede
faktisk i de første 10 dage efter operationen. Hun
så ud, som om hun var vokset 10 cm i løbet af
natten. Det fik os til at indse, hvor skæv hun havde
været. Hendes appetit blev bedre, og hun smilede
meget oftere.”

At komme hjem efter operationen
På det tidspunkt, hvor pigen er parat til at blive
udskrevet fra hospitalet, bør hun kunne sidde i sin
kørestol eller tage et par skridt, hvis hun kunne gå før
operationen. Medicin i forbindelse med operationen
kan påvirke den måde, din datter reagerer på den
medicin, hun fik før operationen. Doseringerne skal
måske justeres.
Det varierer en del, hvor lang restitutionen er,
afhængig af handicapgraden og operationens
omfang. Sårheling varierer også, men efter to uger
bør de fleste sår være helet. Hvis din datter har
problemer med sårheling, skal hun måske oftere til
kontrol evt. hos en specialist i sårbehandling.
Afhængig af hvor stor en del af ryggen, der er gjort
stiv (længden af fusionen), kan der være nogle
begrænsninger i forhold til, hvordan barnet kan løftes
eller flyttes. Løftesejl er en god ide ved fusioner, der
går helt ned til bækkenet. De fleste børn bliver ret
hurtigt trætte i denne første periode, men de bør
opmuntres til at genoptage normale daglige rutiner
og dermed forbedre udholdenheden. Din læge og
terapeut taler med dig om genoptagelse af den
normale aktivitet.
“Da vi først havde hende hjemme med det rigtige
udstyr (det skal du planlægge i forvejen – elektrisk
indstillelig seng, specialbygget toiletstol), kom hun
sig hurtigt og var i skole igen seks uger efter. Vi fik
hjælp i 3 uger gennem kommunen for at give mig
et pusterum, og hjælperne blev trænet i, hvordan
de skulle hjælpe hende (træstammevending, holde
ryggen ret). Det var nødvendigt med en pause
til mig, så jeg ikke blev skruptosset. Jeg har også
en meget forstående arbejdsgiver. Det hjalp mig
enormt. De første seks uger gik meget langsomt,
da hun ikke kunne foretage nogen af sine normale
aktiviteter som at stå, sidde i andre stole end
kørestolen osv. Vi fik udleveret et fremragende
løftesejl af hospitalet og sørgede for, at vi også
havde et, der var vandtæt, så vi kunne have hende
i sejlet hele tiden i kørestolen eller badestolen. I
begyndelsen var vi også meget nervøse for at flytte

hende rundt, for at bade hende eller klæde hende
på, hvis noget skulle gå i stykker eller falde ud.
Men det gjorde det ikke – og seks måneder senere
kunne hun genoptage sine normale aktiviteter.
To år senere står hun ved et vippebord, går på et
løbebånd, bruger en gangvogn, kører på cykel og
ligger i en sækkepude. Hun er faktisk mere mobil
nu end nogen sinde, takket være et fremragende
fysioterapeutisk program på skolen.”
“Genoptræningen var meget hård og langvarig.
Da hun ikke kunne bære sin egen vægt og er en
stor pige, var det meget svært at pleje hende,
i det mindste i de første tre måneder. Det tog
ni måneder, før Sami kunne tage rigtige skridt
i sin gangstol, hvilket hun gjorde virkelig godt,
før skoliosen blev slem. Det varede ca. 1½ år,
før hendes fulde udholdenhed vendte tilbage.
En anden svær ting var, at hun ikke kunne
holde sit hoved oppe. Det lå på hendes hage.
Lægen havde (igen!) ret i, at det var på grund
af, at nakkemusklerne var blevet strakt under
operationen. Vi var bekymrede for, om hun
nogen sinde ville komme over det. Det krævede
masser af fysioterapi, men det lykkedes hende at
genopbygge musklerne og holde hovedet oppe.
Hendes rygsøjle er vidunderlig lige nu. 2½ år
efter kan hun ikke stå så godt, som hun kunne,
før skævheden kom over 30°, men bedre end før
operationen. Det samme gælder hendes gang i
gangstolen. Bedre end før skolioseoperationen,
hvor det var nede på næsten ingenting, men ikke
nær så godt som før, skoliosen var begyndt.”
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Operation for skoliose har mange fordele for piger
med Rett syndrom. Efter restitutionen melder
familier ofte om tilfredsstillende resultater for
deres døtre. Dagligdagens aktiviteter kan for det
meste opretholdes og i nogle tilfælde forbedres
efter operation. Siddestillingen forbedres, og
bevægeligheden bliver for det meste bevaret.
“På trods af dramaet i restitutionsfasen fortryder
hverken vi eller Ella beslutningen om operation.
Faktisk har jeg spurgt Ella flere gange (når hun
er særlig kvik og vågen), hvad hun synes, og hun
har altid bekræftet, at hun er glad for at have fået
sin ryg ‘ordnet’. Sådan er det stadig. Vi var i et
stykke tid meget i tvivl om, hvorvidt vi skulle sige
ja til operationen, men vi fortryder ikke noget nu.
Hun sidder så ret og ser så høj ud, og det meste
af tiden virker det, som om hun har meget større
udholdenhed. Især har hendes større velvære
og mere naturlige stilling sat hende i stand til
bedre at kommunikere med andre mennesker.
Hendes almindelige helbred har været fint, og
helt forbavsende har hun, på trods af andre
komplikationer, ikke haft forkølelser eller andre
virusinfektioner i de 18 måneder, der er gået siden
operationen.”
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Men nogle familier har meldt tilbage, at det at sidde
på gulvet, omfavne og flytte deres datter er blevet
sværere efter operationen.
“Jeg tror, den operation reddede hende. Jeg frygter
dog indimellem, at da hun ikke er mobil og skal
flyttes rundt hele tiden, at der skal holdes nøje øje
med de to rustfri stålstænger… Alle skal være klar
over, at hun er opereret, dvs. at hun ikke mere
bøjer sig nogen steder. Hun er nu 16½ år gammel.”
“Vi kan ikke sidde med hende på skødet mere, da
hun ikke kan drejes på nogen måde. Vi vil gerne
finde ud af, hvordan vi kan sidde og putte med
hende, da mor og datter savner det meget.”
“Et vist tab af bevægelighed, selv om hun heller
ikke kunne gå før operationen. Efter operationen
kan hun heller ikke sidde alene på gulvet, som hun
kunne før.”
Det er nødvendigt med besøg hos ortopædkirurgen
efter operationen, først efter omkring seks uger og
derefter ca. hver anden eller tredje måned i det første
år. Nogle kirurger vil gerne kontrollere ryggen hvert år
fremover. Feedback fra familierne er vigtig, hvis der er
noget at være bekymret over.

Operation: Ikke altid det bedste valg
for piger med svær skoliose
Operation egner sig måske ikke for nogle piger og
kvinder med Rett syndrom, hvis de har en meget svær
skoliose. Risikoen ved operation kan være større end
de mulige fordele. I de tilfælde er den medicinske
behandling og den terapi, som er beskrevet ovenfor,
grundpillerne i skoliosebehandlingen. Det er vigtigt at

•

holde knoglerne sunde som beskrevet på side 9,

•

bruge så meget tid stående og gående som
muligt, og

•

sidde i et støttende sæde for at opnå en
afbalanceret siddestilling.

“I 2003 var hun ændret 15° siden operationen i
1996, så hun nu var på 49°. Fra 2003 til 2007 skete
der en langsom rotation, og hendes indre organer
bevægede sig med rotationen uden komplikationer,
bortset fra et let pres på den venstre lunge… På det
tidspunkt havde hun andre helbredsproblemer, så
hendes ortopædkirurg sagde, at vi skulle lade det
blive ved det, da hun måske ikke var stærk nok til
en fuldstændig, dobbelt operation. Skævheden var
på 64° i 2006, hvor hun havde sin sidste og store
vækstperiode, og på 68° i 2007. Tracy har fået
bassintræning i ca. 9 år nu, og hendes læger føler,
at det hjælper hende, da hendes sidste måling
var på 67°, så nu, hvor hun ikke vokser, føler de,
at fysioterapeuten bedre kan løsne musklerne i
længere perioder.”

Kontrol og behandling af siddesår og liggesår er
også nødvendigt. Det kan være nødvendigt at give
antibiotika oftere for at minimere muligheden for at
udvikle en alvorlig lungeinfektion, når brystkassens
bevægelighed er blevet indskrænket. Det er en hjælp
at opmuntre pigen til at hoste og at sidde op ved
infektioner i luftvejene.
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Familiernes afsluttende bemærkninger
“Skoliose ser ud til at være årsag til meget stress
hos dem, der passer pigerne… og det kan påvirke
pigernes funktion og give dem smerter. At kunne
høre andre forældres historier og lære ‘best
practice’ i behandlingen af skoliose… vil være
uvurderligt for alle behandlere og forældre. Selv
om ikke to tilfælde er ens, kan erfaringerne fra før
og efter operationen hjælpe forældre med at føle
sig mere trygge, når de skal træffe beslutninger for
deres barn.”

“Andrea begyndte at gå hos en ortopædkirurg
på grund af skoliose, da hun var 11 eller 12
år. Skoliosen havde voldsom indvirkning på
hendes livskvalitet og gav hende store smerter.
I begyndelsen blev hun usikker på benene, men
efterhånden som skoliosen forværredes, blev
hendes åndedræt påvirket, hun blev grå i huden og
mere og mere skæv. Hendes helbred var blevet så
meget værre, at jeg oprigtigt frygtede for hendes
liv. Omkring det tidspunkt, hvor Andrea blev 15,
stillede specialisten os det spørgsmål, om vi skulle
beslutte os for operation, i betragtning af hendes
forværring. Jeg havde tre meget svære dage, før
jeg talte med neurologen, som forsikrede mig,
at problemerne hang sammen med skoliosen.
Selv efter, at vi havde besluttet os, skulle vi vente
mere end tre måneder på operationen. Det var
en pinefuld tid for os – bogstavelig talt for Andrea
og følelsesmæssigt for resten af familien. Men
det ændrede sig efter operationen. Allerede
i restitutionsfasen var Andrea en helt anden.
Hendes hudfarve blev igen normal, og smerten var
af en helt anden art. Den forsvandt helt, da hun
kom sig. Det var fantastisk at se hende med ret ryg
igen. Efter nogle uger kunne hun gå, i begyndelsen
med støttekorset. Næsten alle ryghvirvler blev
sammenkoblet, så Andrea har bogstavelig talt ikke
nogen fleksibilitet i rygsøjlen, men 12 år senere
kan hun stadig gå.”
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“Siden Abby var tre år gammel, har Nuria
og hendes datters behandlere holdt øje med
skævheden af hendes rygsøjle. Da Abby blev otte,
kunne de se en hurtig forværring af skævheden
fra 21° til 45° på seks måneder. I februar kom hun
med sin datter og hendes røntgenbilleder op til dr.
Roye for første gang. På det tidspunkt kunne Abby
ikke sidde – hun bøjede sig mod højre – og man
kunne se smerte i hendes ansigt. “Han forklarede
præcis, hvad vi kunne forvente,” fortalte Nuria, “og
han fortalte mig, at beslutningen om operation
handlede om hendes livskvalitet. Kun to uger
efter operationen nåede Abby et vendepunkt.
Hun havde ikke flere kramper, og 12 dage efter
operationen sad hun helt lige – uden at se ud,
om om hun havde smerter. Hun var kvikkere.
Gladere.” Nuria indrømmer, at det var svært at
træffe beslutningen om operation på sin datters
vegne. Men i dag ved hun, at hun traf den rigtige
beslutning. Abby nyder sine dage – uden smerter.
Hun elsker vandet i poolen; hun elsker at bevæge
sig på lange gåture; og hun elsker at se sine
videoer.”

Yderligere information til familiemedlemmer og behandlere
Til familiemedlemmer
International Rett Syndrome Foundation
www.rettsyndrome.org
Rett Syndrome Association of Australia
rettaust@bigpond.com
Rett Syndrome Association of the United Kingdom
www.rettsyndrome.org.uk
Rettnet e-mailliste
www.rettsyndrome.org
- klik på “online communities”, klik derefter på “Rettnet”
ANZAC Rett
http://au.groups.yahoo.com/group/ANZACRett/
Australian Rett Syndrome Study (Aussie Rett)
http://aussierett.ichr.uwa.edu.au/
International Rett Syndrome Database (InterRett)
https://interrett.ichr.uwa.edu.au//
Division of Pediatric Orthopaedics of Morgan Stanley Children’s Hospital of New York Presbyterian
http://childrensorthopaedics.com/

Til behandlere
Downs J, Bergman A, Carter P, Anderson A, Palmer GM, Roye DP, van Bosse H, Bebbington A,
Larsson E-L, Smith BG, Baikie G, Fyfe S, Leonard H (2009). “Guidelines for management of scoliosis in
Rett syndrome patients based on expert consensus and clinical evidence”, SPINE,1;34(17):E607-17.
Kildehenvisning
Downs J, Roye DP Jr, Torode IP, Ellaway C, Baikie G, Larsson E-L, McKenzie A og Leonard H på vegne af The
Australian Rett Syndrome Study, Scoliosis in Rett syndrome: A collaboration between parents,
clinicians and researchers, Perth, Telethon Institute for Child Health Research, 2009.
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Ordforklaring
Bandagist: Person, der laver skinner og støttekorsetter, der kan forbedre leddenes position i kroppen.
Cobb-vinkel: Bruges til at vurdere omfanget af rygsøjleskævheden. Den findes ved at tegne en vinkelret linje
på en linje gennem den mest skrå ryghvirvels endeplade øverst i rygsøjlen og gennem samme sted forneden i
rygsøjlen. Den vinkel, der dannes, hvor de to vinkelrette linjer mødes, er Cobb-vinklen. Se også Har min datter
skoliose? (side 6).
Dagligdags aktiviteter: Normale aktiviteter som bevægelse, påklædning, toiletbesøg og kommunikation, som
er nødvendige for at kunne fungere i et hverdagsliv.
D-vitamin: Vitamin, der fremmer optagelsen af kalk og fosfor og derved øger væksten, samtidig med at det
fremmer knogle- og tanddannelsen.
Ergoterapi: Brug af egenomsorg, arbejde og fritidsaktiviteter til at øge uafhængigheden, fremme udviklingen
og forebygge eller forsinke handicap.
Fysioterapi: Forbedring af helbred og rehabilitatering via behandling med fysioterapeutiske metoder, i
modsætning til medicinske, kirurgiske eller radiologiske.
Gastroøsofageal reflukssygdom: Opgylpning af maveindholdet i spiserøret eller luftrøret, dvs. opstød.
Hypotoni: Nedsættelse af muskelspænding (tonus).
Ortopædkirurg: Læge, der beskæftiger sig med at opretholde og genopbygge det muskuloskeletale system,
ekstremiteterne og rygsøjlen ved hjælp af medicinske og kirurgiske metoder.
Osteoporose: Knogleskørhed. Nedsættelse af knoglemængden karakteriseret af formindsket knoglemasse og
unormal mikroarkitektur i skelettet, hvilket fører til øget risiko for brud.
Skoliose: Sidelæns skævhed af rygsøjlen.
Spondylodese: Spinal fusion. Operation, der sammenkobler to eller flere ryghvirvler, så de sidder på linje.
Operationen kan foretages enten i den bageste (posterior) eller forreste (anterior) del af ryghvirvlerne.
Støttekorset: Ortopædisk anordning, der støtter rygsøjlen i den korrekte position for at forebygge og/eller
forsinke udviklingen af skævheden.

Definitionerne stammer fra Stedman’s Medical Dictionary, 28th Ed., 2006.

page 22

Kontaktoplysninger
Dr Helen Leonard
Telethon Institute for Child Health Research
PO Box 855, West Perth
Perth WA 6872
Australia

Telephone: 61 8 9489 7790
Fax: 61 8 9489 7700
Email: hleonard@ichr.uwa.edu.au
Website: www.childhealthresearch.com.au

Vi vil gerne takke alle
de familier, som delte
deres historier og billeder
med os til denne pjece.

@ Telethon Institute for Child Health Research, 2009.
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AussieRett:
Australian Rett
Syndrome Study

RettSearch

InterRett: International
Rett Syndrome Database
International Rett Syndrome Foundation

Rett Syndrome Association of
Australia

