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Styringsgruppens kommentar

På anmodning fra Sosial- og helsedepartementet og etter drøftelser i Senter for
medisinsk metodevurdering (SMM) sin styringsgruppe, ble det nedsatt en
utredningsgruppe som skulle vurdere grunnlaget for alle typer behandling av akutt
lumbalt skiveprolaps. Gruppen definerte oppgaven til både å omfatte invasiv behandling
ved lumbalt prolaps med rotaffeksjon, og konservative behandlingstiltak for
ventepasienter med prolaps.

Ryggsmerter er sjelden uttrykk for alvorlig sykdom, men er så vanlige i befolkningen at
de samfunnsøkonomiske konsekvensene er store. Noen blir hardere rammet enn andre
og er i fare for invalidisering og permanent uteblivelse fra arbeidslivet. 

Skiveprolaps i korsryggen (lumbalt skiveprolaps) kjennetegnes av smerte og skyldes
forandringer i mellomvirvelskivene. Disse forandringene medfører at nerverøttene
kommer i klem eller irriteres. Pasientene føler smerte i ryggen med utstråling til bena.
De aller fleste pasientene blir med tiden bra, men hos en del vedvarer smertene.
Rikstrygdeverket opplyser at i 1999 ble 408 personer uførepensjonister på grunn av
denne lidelsen.

Det er prøvd ut mange behandlingsformer for denne sykdommen. Tidlig i
sykdomsforløpet er behandlingene rettet mot smertelindring og mobilisering av
pasienten, og en rekke konservative behandlingsregimer har vært benyttet. Invasive
inngrep blir vurdert om ikke pasientene blir bedre med tiden. Noen pasienter med
alvorlige symptomer (såkalt cauda equina-syndrom) skal opereres straks for å unngå
permanente lammelser. Ved denne tilstanden er det uetisk å utføre kliniske forsøk som
setter pasienten i fare for å bli permanent lam.

Generelt har det vitenskapelige grunnlaget for flere av behandlingsformene ved lumbalt
skiveprolaps vært mangelfullt. Litteraturen omfatter ofte forsøk utført på lite ensartede
pasientgrupper og har mangler i studieutforming. Gode kontrollerte forsøk er spesielt
viktige for å bestemme intervensjonenes effekt ved sykdommer med høy grad av
spontan tilheling. 

Denne metodevurderingen bygger dels på en svensk rapport publisert av Statens
beredning för medicinsk utvärdering (SBU): ”Ont i ryggen, ont i nacken” som spesifikt
har vurdert invasive behandlingsformer ved lumbalt skiveprolaps. SMMs
utredningsgruppe har vurdert den samme litteraturen og dessuten søkt etter nyere
studier. I tillegg har utredningsgruppen spesifikt vurdert konservative behandlingsformer
ved lumbalt prolaps. SBU har vurdert disse behandlingsregimene benyttet ved akutte og
kroniske korsryggslidelser generelt.

Utredningsgruppen la ved gjennomgangen vekt på eksperimentelle studier av høy
metodologisk kvalitet (randomiserte kliniske studier). Gruppen finner indirekte bevis for
effekten av standard kirurgi som fjerner prolapsmateriale (diskektomi), og konkluderer
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med at kirurgi har god effekt hos et utvalg av pasienter som ikke har respondert på
konservativ behandling. Det er ingen vesentlige forskjeller mellom mikrodiskektomi og
standard diskektomi. Videoassistert artroskopisk mikrodiskektomi ga samme kliniske
sluttresultat som diskektomi, men førstnevnte teknikk ga kortere sykemeldingsperiode.
Det er ikke funnet noen randomiserte studier om bruk av laserdiskektomi.

Kjemonukleolyse og perkutane nukleotomier innebærer henholdsvis kjemisk og
mekanisk nedbrytning av innholdet i mellomvirvelskiven. Gode studier viser at
kjemonukleolyse med kymopapain er signifikant mer effektivt enn placebo, mens det er
begrenset og motstridende dokumentasjon for at perkutan nukleotomi gir dårligere
resultater enn kirurgi. 

Når det gjelder effekt av konservative behandlingsformer ble det funnet moderat
grunnlag i litteraturen for å oppmuntre pasientene til å være fysisk akitive i stedet for å
holde sengen. Strekkbehandling og ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler
(NSAIDs) hadde derimot ingen effekt. Når det gjelder adferdsterapi, fysisk trening og
elektroterapi, som elektroakupunktur og ultralyd, er dokumentasjonen begrenset og til
dels svak, og utredningsgruppen anbefaler at flere studier må utføres. Det forelå ingen
klinisk kontrollerte studier av manipulasjon ved akutt skiveprolaps med rotaffeksjon ved
avsluttet litteraturgjennomgang.

Klinisk kontrollerte forsøk viser at postoperativ ledet trening kan være verdifull, i det
pasientene opplever redusert smerte og får bedret funksjon, men langtidseffekten er
mindre overbevisende. Også her er det behov for å utføre flere randomiserte kliniske
studier.

I Norge er det i dag et behov for å utvikle kliniske retningslinjer for behandling av
lumbalt skiveprolaps. I første rekke er det primærhelsetjenesten som møter disse
pasientene første gang, og det er ikke enighet om når og på hvem de forskjellige
behandlingsformene skal benyttes. Ved denne gjennomgangen bør grunnlaget for
utviklingen av slike retningslinjer være lagt, og en slik gjennomgang er nødvendig i lys
av sykdommens alvorlige samfunnsøkonomiske og kliniske konsekvenser. Et viktig steg
vil være å fastsette kriteriene for operasjon, og at dagens fylkesvise forskjell i
operasjonsfrekvens vedrørende prolapsoperasjoner jevnes ut. Det vil også være vesentlig
for slike kriterier å forhindre at sykdommen blir kronisk ved å sikre behandling til dem
som ikke oppnår tilstrekkelig bedring innen rimelig tid.

Styringsgruppen ved Senter for medisinsk metodevurdering vil med dette takke
utredningsgruppen for et stort arbeide med rapporten.



1. Sammendrag

I denne rapporten er dokumentasjonsgrunnlaget for ulike behandlingsmetoder for
pasienter med lumbalt skiveprolaps og nerverotsaffeksjon gjennomgått kritisk. Mange
kliniske studier gir ikke valid kunnskap pga. mangler i forsøksopplegg. Studiene
omhandler gjerne sammensatte og dårlig definerte pasientgrupper. I studier av
konservativ behandling er ofte pasienter med lumbago og lumbago-isjias inkludert. Den
kliniske diagnosen er derfor grov og prolapset (det morfologiske substrat) sjelden påvist.
Vurderingene kompliseres ytterligere ved at effektmålene ikke er standardiserte.

1.1 Konservativ behandling
I akutte faser av symptomgivende lumbalt prolaps prøves ofte ulike konservative
behandlingsformer. Imidlertid er det vitenskapelige grunnlaget for de fleste av de
anvendte behandlingsformer svakt. 

Det ble funnet at traksjonsbehandling av pasienter med prolaps ikke har effekt. 

Det ble heller ikke funnet effekt av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler
(NSAIDs). 

Når det gjelder adferdsterapi, fysisk trening og elektroterapi, som elektroakupunktur og
ultralyd er dokumentasjonen begrenset og til dels svak, og utredningsgruppen anbefaler
at flere studier må utføres. Det forelå ingen klinisk kontrollerte studier av manipulasjon
ved akutt skiveprolaps med rotaffeksjon ved avsluttet litteraturgjennomgang. 

I de senere årene er ikke lenger sengeleie generelt anbefalt ved akutte ryggsmerter. Det
ble ved gjennomgangen funnet moderat grunnlag i litteraturen for å oppmuntre
pasientene til bevegelse i steden for sengeleie. Imidlertid har en del av pasientene så
sterke smerter initialt at de ikke klarer å være oppegående, og trenger sengeleie til de
verste smertene har gitt seg. 

Klinisk kontrollerte forsøk viser at postoperativ ledet trening kan være verdifullt, i det
pasientene opplever redusert smerte og får bedret funksjon, men langtidseffekten er
mindre overbevisende. Også her er det behov for å utføre flere randomiserte kliniske
studier. 

1.2 Invasiv behandling
Det er allmenn aksept for at en del pasienter skal opereres. Noen trenger
straksbehandling i form av operasjon ved cauda equina-syndrom med betydelig og rask
utvikling av lammelser i bena og ved vedvarende sterke smerter som krever
morfinliknende preparater. 

Ved vedvarende plager kan invasive teknikker vurderes og inngrepene kan grupperes til
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om de foretas 1) utenom spinalkanalen direkte mot mellomvirvelskiven eller 2) via
spinalkanalen/nerveroten. 

1) Kjemonukleolyse og perkutane nukleotomier innebærer henholdsvis kjemisk og
mekanisk nedbrytning av innholdet i mellomvirvelskiven. Studier av god metodologisk
kvalitet har vist at kymopapain er signifikant mer effektivt enn placebo. Det er begrenset
og motstridende dokumentasjon for at perkutan nukleotomi gir dårligere resultater enn
kirurgi. Her mener ekspertgruppen at flere randomiserte studier bør gjennomføres.

Til den sistnevnte gruppen 2) hører åpen, standard kirurgi som fjerner prolapsmateriale
(diskektomi) og mikrokirurgi. Diskektomi er indirekte dokumentert: kjemonukleolyse
(kymopapain) har dokumentert bedre effekt enn placebo, og åpen, standard kirurgi har
igjen en noe bedre effekt sammenlignet med kymopapain. Kirurgi har god effekt hos et
utvalg av pasienter som ikke har respondert på konservativ behandling. 

Mikrodiskektomi er sammenlignet med diskektomi i to randomiserte kontrollerte
studier. Ingen forskjell mellom de to metodene ble påvist. En randomisert studie har
sammenlignet videoassistert artroskopisk mikrodiskektomi med diskektomi. Teknikken
medførte mindre postoperativ smerte og kortere rehabilitering enn diskektomi, men
studien viste ingen forskjell vedrørende klinisk resultat. Det er behov for flere
randomiserte studier.

Det er ikke funnet noen randomiserte studier av bruk av laserdiskektomi. Ingen studier
ble funnet som viser effekt av arrhindrende midler. Flere studier bør eventuelt utføres.
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2. Innledning

2.1 Mandat og arbeidsform
Utredningsgruppen hadde sitt første møte i juni 1999 og ble gitt mandatet å vurdere alle
former for behandling av akutt lumbalt diskus-prolaps (skiveprolaps). Gruppen definerte
oppgaven til å omfatte invasiv behandling ved lumbalt prolaps med rotaffeksjon. Med
rotaffeksjon (radikulopati) menes:
- Smerte lokalisert til nerverotens dermatom
- Føleforstyrrelse lokalisert til nerverotens dermatom
- Svakhet i muskler innervert av nerveroten (myotom)
- Svekket refleks i affisert område

Likeledes skulle behandlingstiltak for ventepasienter med lumbalt prolaps vurderes
(ventepasient = pasient som har hatt prolaps i mindre enn 6 mnd og hvis symptomer er
så pass alvorlige og varige at kirurgi er sannsynlig).
Ved vurdering av litteraturen skulle prolaps være påvist, men de forskjellige
diagnostiske metodene skulle ikke vurderes. Fiksasjonskirurgi (avstivelsesoperasjon) og
reoperasjoner er ikke tatt med da slik behandling involverer pasienter med lidelser av
kronisk art. Endepunkter/utfallsvariabler kunne være smerte, funksjonstester,
medikamentbruk og arbeidsevne. Opprinnelig skulle gruppen selv foreta en systematisk
gjennomgang av all tilgjengelig dokumentasjon om behandling av lumbalt prolaps med
rotaffeksjon. Aktuelle invasive behandlingsformer var inngrep direkte via spinalkanalen
eller inngrep rettet mot mellomvirvelskiven. 

Det svenske metodevurderingssenteret Statens beredning för medisinsk utvärdering
(SBU) sluttførte våren 2000 en metodevurdering vedrørende rygglidelser; Ont i ryggen,
ont i nakken (2). SMM fikk tilgang til et rapportutkast av kapitlet som angikk invasive
metoder for lumbale prolaps. Utredningsgruppen besluttet å vurdere den litteratur som
den svenske rapporten bygget på, og i tillegg søke etter nyere randomiserte studier
(RCTs) som eventuelt ikke inngikk i den svenske rapporten. Deretter skulle
utredningsgruppens og SBUs funn sammenholdes. Den svenske rapporten omhandler
ikke spesifikt konservative behandlingsformer ved lumbale prolaps med rotaffeksjon,
men behandler samlet alle former for akutt og kronisk smerte i korsryggen. Det var
derfor behov for en egen gjennomgang av de konservative behandlingsformene ved
lumbale prolaps med rotaffeksjon som er potensielle operasjonskandidater.

2.2 Definisjoner av rygglidelser
”International classification of primary care” (ICPC) skiller mellom rygglidelser uten og
med utstråling. Dette er en upresis inndeling der den første gruppen domineres av akutt
lumbago, mens den andre domineres av rotaffeksjon og skiveprolaps. Man skiller også
mellom akutt (under syv dagers varighet), subakutt (fra en uke til tre måneder) og
kroniske tilstander (varighet over tre måneder). En hyppig anvendt deskriptiv
kategorisering av korsryggsmerter er: Mulig alvorlig sykdom i virvelsøylen, såkalte
”røde flagg” (f.eks. spredning av kreft), isjias og uspesifikk ryggsykdom. Nytten av
spesifikke anatomiske underdiagnoser er omdiskutert i internasjonal litteratur (56).
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2.3 Skiveprolaps
Mellomvirvelskivene består av et kjernemateriale (nucleus pulposus) omgitt av en seig,
sterk fibrøs ring (annulus fibrosus) som angitt i Figur 1A. Av forskjellige årsaker kan
den omgivende fibrøse ringen sprekke slik at kjernemateriale kan komme frem gjennom
skaden og danne en utposning (Figur 1B). Denne kan trykke på omliggende vev (bl.a.
nerverot) og være årsak til en kjemisk betennelse. Dannes bare en utposning uten at
skiveringen ryker helt, snakker vi om en protrusjon. Hvis sprekken i skiven er
gjennomgående kan kjernematerialet komme igjennom den fibrøse ringen (”rumpert”
prolaps). Diagnostisk er det vanskelig å skille mellom disse skadene og i rapporten vil
de omtales samlet under betegnelsen prolaps.

Figur 1A viser i tverrsnitt normal oppbygning av en mellomvirvelskive. 1B viser
utseende ved skiveprolaps. 

Når mellomvirvelskiven har forandret form og den poser ut i virvelkanalen kan den
mekanisk trykke på nerverøttene som vist i figur 2. Kjernemateriale kan også forårsake
kjemisk irritasjon av nerverøttene.

Nucleus pulposus
(kjernemateriale)

Prolaps - kjernemateriale som har
trengt seg frem gjennom
bindevevslaget (annulus fibrosus)

Annulus fibrosus

Figur 1BFigur 1A
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Figur 2 viser hvordan et prolaps fra en mellomvirvelskive kan trykke mot en nerverot.

2.4 Undersøkelse og utredning av skiveprolaps
Hovedformålet med klinisk ryggundersøkelse er å skille mellom ukompliserte
ryggsmerter, nerverotsmerte med eller uten utfall, og mistanke om alvorligere patologi
som benbrudd, cauda equina-syndrom, kreftsykdom eller infeksjon (”røde flagg”-
tilstander).

Pasienter med lumbalt skiveprolaps har nedsatt bevegelighet i ryggraden, men dette er
felles for flere andre rygglidelser. Karakterisering av smerte kan derimot være mere
informativt i utredningen. Smerte fra lumbalt prolaps oppleves gjerne som
intermitterende press i setemuskulatur og som sammentrekkende og pressende smerter i
leggmuskulatur. 

Laségues prøve (passiv heving av strakt ben) brukes for å påvise om prolapset trykker
på nerveroten. Reproduserbar utstrålende smerte nedenfor kneet i bestemte vinkler
indikerer prolaps, selv om negativ test ikke sikkert utelukker tilstanden, spesielt hos
eldre personer. Prolaps kan også gi forskjellige sensoriske forandringer som
kuldefølelse, prikking, eller forminsket smertefølelse. Grad av muskelsvekkelse bør
undersøkes, men dette kan være vanskelig på grunn av pasientens sterke smerter. Særlig
ved større prolapser kan flere nerverøtter bli involvert og forårsake forstyrrelser av
blære- og avføringsfunksjoner.

Virvel-
legeme

Mellomvirvel-
skive

Nerverot

Cauda equina
(ryggmargens forlengelse)

Prolaps - del av
mellomvirvelskive som
buker ut i spinalkanalen
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Hvilken plass radiologiske undersøkelser har i utredningen av pasientene er 
omdiskutert. Dette gjelder både tidspunkt og hvilken undersøkelse som skal utføres. Fra
flere hold påpekes et sannsynlig overforbruk. Ikke minst gjelder dette røntgenoversikt av
ryggsøylens nedre deler (22). Ved prolaps og isjias varierer anbefalingene i henhold til
kliniske retningslinjer fra ni vestlige land (56), men bildediagnostikk i form av CT/MR
nødvendig dersom kirurgisk behandling overveies. Bildeundersøkelse er også indisert
hvis ”røde flagg”-tilstander mistenkes. Bildediagnostiske undersøkelser av pasienter i
tidlig fase av sykdommen hvor kirurgi enda ikke er aktuelt, er omdiskutert. 

2.5 Behandling
De senere år har det skjedd et paradigmeskifte mht. generelt å fraråde sengeleie og hvile
ved akutte ryggsmerter. Pasienten skal komme tilbake til normal aktivitet så fort som
mulig, selv om ryggen er vond (34). Bare noen få prosent må opereres. 

Noen få pasienter skal opereres straks, eksempelvis ved cauda equina-syndrom med
økende lammelser hvor det er fare for at prolapset er i ferd med å forårsake permanente
lammelser. Pasienter med vedvarende sterke smerter bør også utredes med hensyn til
operasjon. Utover dette er anbefalingene sprikende og dokumentasjonen uviss. Det er
uvisst hvilken plass minimalt invasive teknikker, inklusive kjemonukleolyse,
automatisert nukleotomi og artroskopisk skivekirurgi skal ha. Valg av operasjonsmetode
som f.eks. makro- eller mikrokirurgisk teknikk er også uavklart. 

For de helsepolitiske myndigheter har det vært viktig om operasjonskapasiteten kan
økes, ventetiden kortes ned, og kostnadene reduseres med nye teknikker.
Dagkirurgitakster har blitt innført for å stimulere til bruk av mindre invasive teknikker. I
denne sammenhengen er det viktig å vurdere om disse enklere teknikkene vil innebære
at ikke bare flere, men kanskje også for mange blir operert.

2.6 Epidemiologi og forløp for korsryggsmerter
I en rekke undersøkelser fra ulike land er det funnet at mellom 60-80% av befolkningen
en eller annen gang opplever korsryggsmerter uten og med utstråling (69). I de siste to-
tre tiår har økningen av arbeidshindrende rygglidelser vært sterk i en rekke vestlige land
(69). I norske befolkningsundersøkelser er det i den senere tid funnet at rundt 50% av
alle voksne har hatt korsryggsrelaterte plager i løpet av det siste året (7). Det er små
kjønnsforskjeller, men relativt flere menn opereres for lumbalt skiveprolaps. Ca. 60-80%
vil få residiv av akutte ryggplager i løpet av ett til to år. 

For den enkelte episode med akutte ryggsmerter er prognosen imidlertid meget god.
Rundt 90% blir bra uten eller med behandling etter noen ukers forløp, eller for å sitere
Deyo (16): ”the natural course of acute back pain is hard to beat.” Det har vært hevdet at
det viktigste er å gjenoppta normale aktiviteter så fort som mulig, inkl. å komme tilbake
i arbeid (69). Det er ikke farlig at det gjør vondt.

Det naturlige forløp for lumbale skiveprolaps, dvs. hvordan sykdommen utvikler seg
uten intervenerende behandling, er bare delvis kjent. De fleste pasienter med
symptomgivende prolaps får behandling, f.eks. sengeleie eller smertestillende
medikamenter. Det er imidlertid viktig å kjenne det naturlige forløp når effekten av
behandlingstiltak ved en spesifikk lidelse skal vurderes. Ettersom få studier beskriver
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dette forløpet ved lumbale skiveprolaps, er det lett å tilskrive et terapeutisk tiltak en
effekt som bare er en del av normal sykdomsutvikling.

De mest omfattende data når det gjelder det naturlig forløp av lumbal rotsmerte finner vi
i en studie av Weber, hvor 214 pasienter med akutt lumbal radikulær smerte ble
undersøkt innen 14 dager etter at smerten hadde debutert (72). Alle ble initialt behandlet
med en ukes strengt sengeleie og etter dette randomisert til enten å få legemidlet
piroxicam eller placebo i fire uker. I denne studien kan vi betrakte placebopasientene
som en kohort som representerer det naturlige forløp av lumbal radikulær smerte (men
etter en ukes sengeleie). Piroxicam ga ikke bedre effekt enn placebo, og pasientene i
denne studien kan derfor representere det naturlige forløp. Når alle pasientene ble
vurdert som en gruppe, ble det funnet en markert reduksjon i smerteintensitet over de
fire første ukene, med en reduksjon i gjennomsnittlig 100 mm VAS-skår (VAS = visual
analogue scale) fra 54 til 14 mm. Denne betydelige smertereduksjonen ble fulgt av
tilsvarende bedring i funksjon. Etter fire uker var 50% av pasientene kvitt sine
leggsmerter. Imidlertid hadde mellom 60 og 70% av pasientene fremdeles ryggsmerter
ved fire uker og ved 12 mnd. Dette var på tross av, eller uavhengig av om den
utstrålende smerten var bedret eller forsvunnet. Den betydelige bedringen understreker
nødvendigheten av å ha gode kontrollgrupper og godt studiedesign.

Andre studier har pekt på at psykososiale forhold representerer sterkere prognostiske
faktor enn rent medisinske funn når det gjelder å komme tilbake i arbeid (66). Særlig
viktig er bl.a. frykt for opplevelse av sterk smerte, lang sykdomsvarighet, dårlig
egenvurdering av prognose og mulighet til å komme tilbake i arbeid og liten tro på egen
innflytelse over helsen (66). Muligheten for trygdemedisinske ytelser synes også å være
viktig (66).

2.7 Årsaker og risikofaktorer
En tvillingstudie har antydet at arv kan være den viktigste årsaksmessige enkeltfaktor til
rygglidelser og kan forklare opp til 40% av variansen (5). Ellers er de viktigste
risikofaktorer livsstilsrelaterte i form av røyking, overvekt, lite fysisk aktivitet og mye
sitting. Ensformig arbeid, mye løfting, vridning og vibrasjoner i forbindelse med arbeid,
bilkjøring og ikke minst mistrivsel i arbeidslivet er andre risikofaktorer (66). For alle
disse risikofaktorene eksisterer det imidlertid mer eller mindre uenighet mht. grad av
assosiasjon.

2.8 Kostnader og konsekvenser
I Norge var rygglidelser angitt som medisinsk årsak hos 15-17% av personer med
sykefravær eller attføring/rehabilitering i 1995, og blant 13% av dem med uførepensjon.
Samme år var 2% av hele befolkningen arbeidsufør på grunn av rygglidelser, som var
klart hyppigste enkeltårsak til uførepensjon (> 35 000). Hvert år får vi mellom 3-4 000
nye uførepensjonister pga. rygglidelser. Varigheten av sykefravær på grunn av
ryggsmerter med utstråling er klart lenger enn for dem uten utstråling. Etter syv uker er
35% av dem med utstråling fortsatt sykemeldt, mot 16% av dem uten utstråling (7). For
sykemeldingsvarighet utover ett år er 2,5% uten, og 6,2% med utstråling. 

Rygglidelser er også en av de aller hyppigste årsakene til at man oppsøker
allmennpraktiserende lege og representerer ca. 5% av alle konsultasjonene i norsk
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allmennpraksis. Det er også viktig å understreke at bare rundt 10% av dem som
oppsøker primærlege blir henvist videre til spesialist eller institusjon. 

Personer med rygglidelser er den gruppen som genererer mest trygdeutgifter i Norge i
dag med årlige utgifter på ca. fem milliarder kroner. I tillegg kommer utgifter til
korttidsykefravær, produksjonstap og helsetjenester (56). Totalutgiftene er estimert til 15
milliarder kroner hvert år, tall som samsvarer med andre vestlige land.

Rygglidelser er således vårt klart dyreste ikke-dødelige medisinske problem, der små
gevinster i sykdomsvarighet, ventelisterelaterte utgifter og produksjonstap kan
representere betydelige økonomiske innsparinger.
Figur 1A viser i tverrsnitt normal oppbygning av en mellomvirvelskive. 1B viser
utseende ved skiveprolaps. 

Når mellomvirvelskiven har forandret form og den poser ut i virvelkanalen kan den
mekanisk trykke på nerverøttene som vist i figur 2. Kjernemateriale kan også forårsake
kjemisk irritasjon av nerverøttene.
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Det er beskrevet mange behandlingsformer ved lumbalt prolaps med rotaffeksjon.
Omtalen av behandlingsformene i denne rapporten er basert på at det finnes gode klinisk
kontrollerte studier av behandlingseffekt eller at de er i omfattende bruk i Norge. 

3.1 Konservative behandlingsformer
Indikasjoner for konservativ behandling hos pasienter med lumbalt skiveprolaps og
rotaffeksjon er mangefasettert, og omfatter smertelindring og økning av motorisk,
psykisk og sosial funksjon. Grundig klinisk undersøkelse, samt oppfølging er
fundamentale elementer i behandlingen. En god undersøkelse er i seg selv en
behandling. Selv hos pasienter med lumbalt skiveprolaps og nerverotsaffeksjon er det i
utgangspunktet få klare kontraindikasjoner mot konservative behandlingsopplegg.
Behov for postoperativ opptrening kan begrunnes med at ryggmuskulaturen  mister ca.
30% av sin opprinnelige styrke ett år etter en diskektomi (40). 

Det er et åpent spørsmål hvor ofte de ulike konservative behandlingsmetodene anvendes
hos pasienter med lumbalt skiveprolaps og rotaffeksjon i Norge i dag. Det finnes
foreløpig ingen registrering av forholdet mellom denne diagnosen (L86 i ICPC eller 722
i ICD) og utførte fysikalske behandlinger (Norske fysioterapeuters forbund, og
Utredningsavdelingen i Rikstrygdeverket). Særtrekk ved enkelte konservative
behandlingsformer er gjengitt i Tabell 1.4.2 Invasiv behandling

3. Behandlingsformer
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Behandlingsform Beskrivelse av behandling Formål med behandling Bivirkninger/kontraindikasjoner
Manipulasjon/Kiro-
praktikk/Manuell
terapi

Funksjonsnormaliserende behandling
applisert på leddsystemer.

Smertelindring og normalisering av
funksjon i og rundt det behandlede
segment og mekanisk avlastning av
omliggende områder.

Milde til moderate og forbigående
behandlingsreaksjoner. Kontraindisert
v/ økende utfall.

Traksjon Forskjellige former for strekkbehandling av
ryggsøylen, hovedsakelig flektering og
isolering av kraft ved fiksering av segmentene
over lesjonen.

Smertelindring, sentralisering av den
radikulære smerten, mobilisering og
tøyning.

Kontraindisert v/økende smerte.

Avlastning Sengeleie, belte, korsett, krykker. Mekanisk avlastning og
smertelindring.

Lang tids sengeleie kan i seg selv
oppfattes som plagsomt, og inaktivitet
anses å være uheldig.

TNS
Ultralyd

TNS: plassering av elektroder på huden
tilsvarende det smertefulle område.
Ultralyd: gis gjennom transduserhode som
beveges over den affiserte vevsstruktur med
anvendelse av kontaktmiddel.

TNS: hovedsakelig å redusere
smerte.
Ultralyd: bidra til vevstilhelningen.

Kontraindisert v/metall i feltet, pacemaker
og infeksjoner.

Akupunktur Nåling av punkter i samsvar med
akupunkturteori.

Smertelindring, funksjonsbedring og
Forebyggelse av residiv.

Kontraindisert v/graviditet.

Medikamentell
behandling

Peroral eller parenteral administrasjon av
antiflogistika/analgetika.

Smertelindrende og kan dermed lette
mobilisering av pasienten.

Kontraindisert v/overømfintlighet mot
medikamentene.

Rådgivning og
instruksjon

Samtale og demonstrasjon. Informere, inngi trygghet og tillit, og
gi hjelp til selvhjelp og aktivitet.

Ingen negative bivirkninger og
kontraindikasjoner.

Preoperative
behandlings
former

Fysisk trening Mangeartet, varierende fra vanlig gange til
intensivt øvelsesopplegg.

Øke styrke, utholdenhet samt bedre
ulike typer mestringsstrategier.

Ingen kjente negative bivirkninger og
kontraindikasjoner ved adekvat dosering.

Postoperative
behandligs-
former

Fysisk trening Mangeartet, varierende fra vanlig gange til
intensivt øvelsesopplegg.

Øke styrke- og utholdenhet, samt
bedre ulike typer mestringsstrategier.

Ingen kjente negative bivirkninger og
kontraindikasjoner ved adekvat dosering.

Rekkefølgen i tabellen angir ikke rangering eller prioritering.

Tabell 1: Konservative behandlingsformer benyttet ved lumbale skiveprolaps med rotaffeksjon
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3.2 Invasiv behandling
Invasiv behandling kan inndeles i inngrep mot spinalkanalen/nerveroten eller mot selve
mellomvirvelskiven. Åpen kirurgi for skiveprolaps med rotaffeksjon foretas direkte mot
spinalkanalen og nerveroten, og drives i dag ved en rekke sykehus i Norge. Både
ortopeder og nevrokirurger opererer lumbalt skiveprolaps, den nøyaktige fordeling er
ikke kjent, men en sannsynlig fordeling ortopeder:nevrokirurger er ca. 3:1. Antallet
prolapsoperasjoner i 1993 var 2 494 dvs. 580 operasjoner/mill/år (29). Antallet lumbale
inngrep i 1999 var ifølge Norsk Pasientregister 982 mikrokirurgiske ekstirpasjoner og
669 vanlige diskektomier. Antallet ryggkirurgiske inngrep generelt per befolkningsenhet
varierer betydelig blant de vestlige land. Norge plasserer seg ca. midt på treet, med noe
høyere frekvens enn i Sverige (11). Tabell 2 angir beskrivelser av noen av de
dominerende invasive behandlingsformene

Kjemonukleolyse og perkutane nukleotomier er inngrep som rettes mot selve
mellomvirvelskiven. Førstnevnte teknikk baserer seg på kjemisk nedbrytning av
skivemateriale ved å injisere proteolytiske enzymer i skiven (Figur 3). De sistnevnte
teknikkene fjerner skivemateriale mekanisk, f.eks. ved å føre inn små roterende kniver
og sugeanordninger i skiven. Ved en reduksjon i skivevolum kan nerverøttene evt.
dekomprimeres.

Figur 3. Kjemonukleolyse. Ved hjelp av enzymer reduseres volumet i skiven, og dermed
kan trykket på nerveroten avta. Prinsippet med å redusere skivevolumet gjelder også for
perkutane nukleotomier, men her fjernes kjernematerialet mekanisk.

Virvellegeme

Mellomvirvel-
skive

Nerverot

Cauda equina

Prolaps
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Perkutane inngrep utføres i beskjedent omfang i Norge. I et samarbeidsprosjekt mellom
Nordland sentralsykehus og Regionsykehuset i Tromsø vil man i en randomisert
prospektiv studie analysere effekten av kjemonukleolyse mot mikrokirurgi.

Transforaminal steroidinjeksjon gir mulighet til presis deponering av
inflammasjonsdempende medikament direkte mot nerveroten. Teknikken virker lovende,
men er i dag ikke rutinemessig brukt ved noe sykehus i Norge. Grunnlaget er
forekomsten av inflammatoriske mediatorer i og rundt skiven hos pasienter med lumbalt
skiveprolaps. I dyreforsøk har man kunnet vise at både kompresjon av nerveroten og
inflammasjon må være tilstede for at dyret skal vise smerteadferd.
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Beskrivelse av behandling Formål Bivirkninger/
komplikasjoner

Kontraindikasjoner

Kjemo-
nukleolyse
(kymo-
papain)

Kymopapain (proteolytisk enzym) injiseres i
det aktuelle skiverom (intradiskalt) med
perkutan lateral tilgang slik at nålen ikke
penetrerer spinalkanalen, og med
røntgengjennomlysning i to plan slik at man
med sikkerhet identifiserer nålens posisjon.
Inngrepet gjøres i lokalanestesi.

Reduksjon av skivei-
volum slik at trykk på
nerveroten kan avta.
(enzymet spalter proteo-
glykaner i skiven som
fører til at dens evne til å
binde vann reduseres).

Allergisk reaksjon.
Insidensen av anafylaksi
er 0,3%. Ikke rapportert
dødsfall eller alvorlige
neurologiske
komplikasjoner siden
1987.

Sekvestrerte prolaps avsnørt fra skiven.
Forkalkede prolaps. Prolaps som er så
store at de inntar mer enn halve
spinalkanalens tverrsnitt. Betydelige
innslag av degenerative forandringer
som medfører recess-stenose eller spinal
stenose.

Direkte
mot
mellom-
virvel-
skiven

Perkutan
auto-
matisert
lumbal
nukleotomi

Nukleotom (roterende kniv tilknyttet
vakuum og sug) føres inn i
mellomvirvelskive via posterolateral
tilgang. Kniven kutter opp nukleusmaterialet
som skylles ut. Utføres under radiologisk
kontroll og med våken pasient.

Trykkavlastning
gjennom dekompresjon
av skivens kjerne.

Skade av nerverot. Epidural kontrastlekkasje bedømt med
diskografi og pasienter med for store
eller rumperte prolaps. Betydelig (>50%)
skivehøydereduksjon før behandling.

Standard
kirurgi

Nivåbestemmelse med røntgen
gjennomlysning. Konvensjonell åpen
kirurgi. Tilgang til spinalkanalen ved å
fjerne ligamentum flavum samt noe ben fra
nedre del av buen. Nerveroten identifiseres
og skyves til side. Prolapset fjernes med
kirurgiske instrumenter.

Dekomprimere
nerveroten.

Komplikasjoner hos 1-3%
av pasientene: infeksjon,
durarift med lekkasje av
spinalvæske, diskitt.

Generelle kontraindikasjoner mot
anestesi og kirurgi.

Mikro-
kirurgi

Tilsvarende prosedyre som ved
makrokirurgi, men med mindre insisjon,
bruk av selvholdende haker og mikroskop.

Samme som ovenfor. Infeksjon, durarift med
lekkasje av spinalvæske,
diskitt.

Samme som ovenfor.

Artro-
skopisk
mikro-
diskektomi

Samme tilgang som ved makro- og
mikrokirurgi, men via endoskop og med
instrumenter som føres inn gjennom
arbeidshylse.

Samme som ovenfor. Samme som ovenfor. Samme som ovenfor.

Inngrep
direkte
mot
spinal-
kanal/
nerverot

Laser-
kirurgi

Samme tilgang som ved annen kirurgi.
Prolapset brennes bort med laser.

Samme som ovenfor. Samme som ovenfor. Samme som ovenfor.

Tabell 2: Noen invasive behandlingsformer ved lumbale prolaps med rotaffeksjon
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4. Metode

4.1 Litteraturinnhenting og søkekriterier

4.1.1 Konservativ behandling
Ved vurdering av konservativ behandling ble samme søkestrategi (Vedlegg 2) benyttet
som under utarbeidelsen av rapporten ”Evidensbaserad sjukgymnastisk behandling.
Patienter med ländryggbesvär”, Vårdalstiftelsen 1999 (1). Ved søk i Embase (1980-
2000) ble søkestrategien angitt i vedlegg 2 benyttet. Det ble også søkt på Home Page
Electrophysical Agents. Dessuten ble artikler i referanselisten i Bogduk & Govind:
Medical Management of Acute Lumbar Radicular Pain: An Evidence Based Approach”
(6), samt håndsøk i referanselister fra nyere artikler og enkelte artikler fra egne arkiv
gjennomgått. I utgangspunktet skulle det bare identifiseres randomiserte kontrollerte
studier, men ved behandlingsformer der slike studier ikke finnes eller er mangelfullt
utført, ble det også tatt med andre gode klinisk kontrollerte studier. Det ble tatt kontakt
med forsker Kåre Birger Hagen, Folkehelsa, for å skaffe utfyllende litteratur og få en
vurdering av tidlige rapportutkast. 

Litteraturen ble gjennomgått av tre personer i gruppen. Totalt ble det registrert ca. 150
artikler i Medline-søket og ca. 450 artikler i Embase-søket. De aller fleste tilfredsstilte
ikke kriteriene om at prolaps skulle være påvist og at pasientene skulle ha
nerverotaffeksjon. Til sammen ble 42 (24 + 18) artikler bestilt og gjennomgått som følge
av Medline og Embase-søket. I 26 av disse artiklene var prolaps ikke påvist og/eller
pasienter med nerverotsaffeksjon var ekskludert. Åtte artikler tilfredsstilte kriteriene for
en klinisk kontrollert studie (Tabell 3).

4.1.2 Postoperativ opptrening
For effekt av postoperativ opptrening er disse søkeordene anvendt i Medline:
(intervertebral disc discplacement) AND (postoperative) AND (physiotherapy OR
rehabilitation). Totalt var det 56 treff i Medline. Noen artikler tilfredsstilte ikke
kriteriene om at prolaps skulle være påvist og pasientene ha rotaffeksjon. Gjennomgang
av Embase-søket resulterte i at fire artikler ble bestilt. Til sammen 13 artikler ble
gjennomgått av tre personer. Det ble funnet at seks av disse artiklene tilfredsstilte
kriteriene for en randomisert klinisk kontrollert studie (Tabell 4).

4.1.3 Antiflogistika/NSAIDs
Gruppens konklusjoner er basert på en tidligere systematisk gjennomgang av 26
randomiserte kliniske studier av effekten av NSAIDs ved korsryggsrelaterte plager (42).
Tre av studiene hadde akutt isjias som indikasjon. Ingen nyere studier ble identifisert
gjennom elektronisk datasøk (se vedlegg 2).
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4.1.4 Invasiv behandling
Som nevnt kunne gruppen støtte seg på kapitlet ”Kirurgisk behandling av smärte i
ländryggen” fra SBUs ”Ont i ryggen, ont i nakken, 2000” (2). Alle 26 artiklene referert
som relevante i dette kapitlet ble bestilt. I tillegg ble SBUs søkestrategi (25) benyttet for
å identifisere nyere artikler frem til og med oktober 1999. Denne er angitt i vedlegg 3.
Én relevant artikkel ble funnet i dette søket.

4.2 Kvalitetskriterier og vurdering av litteratur
Alle randomiserte studier ble vurdert ut fra en sjekkliste1 med følgende spørsmål:
1) Ble pasientene randomisert?
2) Ble alle pasienter som inngikk i studien skikkelig gjort rede for og tatt med i

konklusjonene?
3) Var pasienter, klinikere og studiepersonellet ”blindet” i forhold til intervensjon, dvs

ikke kjente til hvilken intervensjon som var benyttet?
4) Var gruppene sammenlignbare ved studiestart?
5) Bortsett fra den eksperimentelle intervensjon, ble gruppene behandlet likt?

I tabellene som følger vurderingene av de enkelte behandlingsformer, er det angitt
ja/nei/vet ikke på disse respektive spørsmålene. Tabellene oppsummerer hvilken
sammenligning det er snakk om, de inkluderte enkeltstudiene og deres endepunkter
(resultatvariabler), gruppens vurdering av kvalitet, forfatternes konklusjoner, og
gruppens kommentarer.
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5.1 Konservativ behandling av potensielle operasjonspasienter 
Et generelt problem ved vurdering av effekt av de ulike konservative intervensjonene
var meget sammensatte og dårlig definerte pasientgrupper. Pasienter med lumbago og
lumbago-isjias er ofte inkludert samlet, den kliniske diagnosen er ofte grov og det
morfologiske substrat (prolapset) sjelden påvist. Enkelte artikler som mangler påvist
substrat, er allikevel tatt med når de kliniske undersøkelsene sterkt indikerer prolaps
(12,20,50). Vurderingene kompliseres ytterligere ved at resultatvariablene er mange og
strekker seg over hele spekteret fra smerte, neurologisk status, medikamentbruk,
bevegelighet, arbeidsevne, depresjon mm. 

5.1.1 Traksjonsbehandling
Det ble identifisert tre randomiserte kliniske forsøk (44,50,73) der forskjellige former
for traksjonsbehandling ble studert med hensyn på smerteintensitet og generelle
funksjonsforbedringer hos pasienter med lumbalt skiveprolaps og rotaffeksjon (Tabell 3).
Studiene viser at traksjonsbehandling ved lumbalt skiveprolaps ikke har effekt. Dette
samsvarer med slutninger fra SBU-rapporten (2).
Konklusjon: Det er ikke dokumentert at traksjonsbehandling endrer sykdomsforløpet
hos den aktuelle pasientgruppe.

5.1.2 Sengeleie
Sengeleie har vært brukt som en avlastningsbehandling. Tradisjonelt har 14 dagers
strengt sengeleie blitt benyttet for å skille mellom dem som ikke blir bedre og dermed
skal opereres, og dem som blir bedre og eventuelt kan få annen oppfølgende behandling.
En god randomisert studie med 183 pasienter (68) konkluderer med at det er ingen
signifikant forskjell i effekt mellom pasienter som holder sengen i to uker sammenlignet
med såkalt forsiktig venting (lette daglige aktiviteter som ikke er smerteprovoserende)
(Tabell 3). En studie fra 1961 (12) hadde noe svakere studiedesign og sammenlignet
sengeleie og epidurale steroidinjeksjoner. Resultatene viste klart dårligere resultater for
sengeleie.
Konklusjon: Det er ikke vist at strengt sengeleie har bedre effekt enn forsiktig aktivitet. 

5.1.3 Elektroterapi 
Elektroakupunktur
Det foreligger en randomisert kontrollert studie av elektroakupunktur ved skiveprolaps
med nerverotsutfall (20). Studien er liten, men viser signifikant smertelindrende effekt
av elektroakupunktur (Tabell 3). Varighet av smertelindring var lengre i
akupunkturgruppen sammenlignet med placebogruppen (11,5 time versus 1,7 time). 

Ultralyd
En kontrollert studie undersøkte effekt av ultralyd sammenlignet med placebo-ultralyd
og analgetika, i begge tilfeller kombinert med sengeleie (53). Resultatene viste
signifikant effekt av ultralydbehandling (ca. 50% økning av ryggbevegelighet) og
bedringer i benbevegelighet målt med Laségues prøve. Imidlertid svekker

5. Resultat
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metodologiske forhold resultatene (usikker randomiseringsprosedyre og ujevn
gruppestørrelse) (Tabell 3).

Konklusjon: Elektroakupunktur kan ha kortvarig smertelindrende effekt og ultralyd kan
muligens virke positivt på sykdomsforløpet. Imidlertid er det bare en studie som
omhandler hvert regime, studiene er små (spesielt akupunkturstudien), og har
metodologiske usikkerheter (ultralyd). Det er behov for flere studier før metodenes
effekt kan vurderes på et sikkert grunnlag.

5.1.4 Adferdsterapi
I en liten randomisert studie ble effekten av kognitiv adferdsterapi versus EMG
(elektromyografisk) biofeedback undersøkt (30). Individuelt tilpasset adferdsterapi, i
tillegg til medisinsk behandling, ga bedre resultater med hensyn på smertereduksjon og
tidlig pensjonering hos pasienter med akutte lumbago-isjiasplager og psykososiale
høyrisikofaktorer (Tabell 3).
Konklusjon: Det er behov for flere studier før konklusjoner angående effekt av kognitiv
adferdsterapi kan gis på et sikkert grunnlag.

5.1.5 Fysisk trening
Det ble ikke identifisert noen randomiserte studier med fysisk trening for aktuelle
pasientgruppe. Tre observasjonelle studier uten kontrollgruppe (46,60,74) hevder positiv
effekt av trening, som også kan gi en positiv psykologisk effekt.

En klinisk kontrollert studie med 40 pasienter med akutt lumbago-isjias og
avvergestilling (prolaps ikke sikkert påvist) ble randomisert til McKenzie-øvelser versus
massasje og instruksjon (26). Det ble vist at McKenzie-opplegget bedret avvergestilling,
men ikke den kliniske tilstanden for øvrig.

I en studie hvor pasientene ble alternerende allokert til enten Williams- eller McKenzie-
øvelser ble sistnevnte intervensjon klart best (52). Williams-metoden har imidlertid
lenge vært uaktuell, slik at studien blir å betrakte utført uten relevant kontrollgruppe og
med svak randomiseringsprosedyre. Studien tillegges derfor ikke vekt.
Konklusjon: Det er behov for randomiserte kliniske studier som studerer effekt av fysisk
trening på sykdomsforløp hos pasienter med lumbalt skiveprolaps og rotaffeksjon.

5.1.6 Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler
I en systematisk litteraturgjennomgang fra 1997 (42) hadde tre av studiene akutt isjias
som indikasjon. Ingen av studiene viste signifikante forskjeller mellom aktiv behandling
(indometacin, piroxicam eller fenylbutazon) og placebo (27,71,72). Det var heller ikke
signifikante forskjeller i bivirkninger mellom aktiv- og placebo medisin. Elektroniske
søk identifiserte ingen nyere primærstudier.
Konklusjon: Det er ikke vist i tilgjengelig litteratur at NSAIDs har positiv effekt ved
akutt skiveprolaps med nerverotsaffeksjon. I tillegg må risiko for bivirkninger tas med i
vurderingen. 
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Tabell 3: Konservativ behandling for potensielle operasjonspasienter.
g f p p j p

Sammenligning Studie Endepunkt Gruppens vurdering Forfatterens konklusjon Gruppens kommentar
Traksjon
I en uke:
Autotraksjon ad modum
Lind versus manuell
traksjon

Ljunggren et
al.
Scand J
Rehabil Med
1984 (44)

Etter 1- 12 uker:
*Overall vurdering
*Smerteintensitet

5/5 ja Ingen forskjell, men begge grupper
viste smertereduksjon. Manuell
traksjon anbefales brukt som
prognostisk hjelpemiddel.

Relativt lite materiale (49 pasienter).

I en uke, fire ulike RCT:
1. Tru-Trac versus placebo
2. Spina-Trac versus placebo
3. Autotraksjon versus
manuell traksjon
4. Manuell traksjon versus
isometriske øvelser

Weber et al.
J Oslo City
Hosp 1984
(73)

Etter 1-12 uker:
*Overall vurdering
*Smerteintensitet

1 ja, 2 ja, 3 ja, 4 nei, 5 ja
(ad 4: gruppene ikke påvist
like ved behandlingsstart i alle
studier)

Ingen forskjell mellom noen av
gruppene i noen av studiene. Traksjon
kan ikke endre sykdomsforløpet ved
lumbalt skiveprolaps. Manuell traksjon
kan anbefales med tanke på å gi
midlertidig smertelindring.

Til sammen 215 pasienter i fire studier
med konformt resultat.

Vertikal lumbal traksjon og
sengeleie versus sengeleie

Moret et al.
Man Ther
1998 (50)

*Roland
*Smerte
*Legeundersøkelse etter to
uker

1 ja, 2 ja, 3 nei, 4 ja, 5 ja Traksjon ga noe bedre resultat enn
sengeleie alene. Pilotstudie.

For lite pasientmateriale til at sikre
konklusjoner kan trekkes fra studien. Ikke
signifikante forskjeller.

Avlastning
I to uker:
Sengeleie versus lett ADL-
aktivitet (ADL= activity og
daily life)

Vroomen et
al.
New Eng J
Med 1999
(68)

Etter 2-12 uker:
*Global vurdering v/ både
pasient og observatør
*Funksjon (Oswestry,
 Roland)
*Smerteintensitet (VAS og
McGill)
*Sykemelding

5/5 ja Lett aktivitet minst like effektivt som
sengeleie.

Ca. 10% hadde ikke MRI-verifiserte
prolaps, men ingen effektforskjell mellom
pasienter uten og med påvist nerverots-
kompresjon. Stor studie (183 pasienter).
Etter to uker henvisning til
allmennpraktiker eller spesialist for
vurdering.

Sengeleie versus epidurale
steroideinjeksjoner

Coomes
Br Med J
1961 (12)

Sammenfatning av
pasientenes egenvurdering
av smerte, neurologisk
status og funksjonell
kapasitet, vurdert ukentlig

1 ja, 2 nei, 3 nei, 4 ja, 5 ja?
ad 1: alternerende allokering

Bedring tok lengre tid ved sengeleie
enn ved steroidbehandling.

Lite materiale og med dagens standard
svak metodologisk. Klare resultater.
Prolaps ikke påvist radiologisk, men sterk
klinisk indikasjon.
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Sammenligning Studie Endepunkt Gruppens vurdering Forfatterens konklusjon Gruppens kommentar
Elektroterapi
15 behandlinger med:
Elektro-akupunktur versus
akupunktur i
placebopunkter

Duplan et al.
Sem Hop,
1983 (20)

*Ulike typer
 bevegelsesutslag
*Smerteintensitet (VAS)
*Analgetikabruk

1 ja, 2 ja, 3 ja, 4 nei? 5 nei? Elektroakupunktur signifikant bedre
enn placebo. Effekt tilskrives
smertelindring og muskelavslappende.
Langtidseffekt usikker.

Lite materiale (30 pasienter).
Prolaps ikke radiologisk påvist, men sterk
klinisk indikasjon.

Ultralyd
I fire uker:
Ultralyd versus placebo-
ultralyd og analgetika, i
begge tilfeller kombinert
med sengeleie

Nwuga
Arch Phys
Med Rehabil
1983 (53)

*Smerteplager (4-
 punktsskala)
*Bevegelighet

1 ja, 2 nei, 3 ja, 4 nei? 5 nei?
(ad 4 og 5: ikke redegjort for)

Ultralyd signifikant bedre enn placebo
og analgetika.

Grovt subjektivt endepunkt. Spørsmål
ved relevans av de mer objektive
endepunkter. Pasientenes varighet av
plager ikke angitt.

Kognitiv adferdsterapi
I tre måneder, en time
1g/uke:
Kognitiv adferdsterapi
versus EMG biofeedback

Hasenbring
et al.
Spine 1999
(30)

Etter 3, 6, 12 og 18 mnd.
*Smerteintensitet
*Fysisk dysfunksjon
 og ADL-aktiviteter
*Depresjon
*Anagetikaforbruk
*Arbeidsevne

1 ja, 2 ja, 3 nei, 4 ja, 5 ja
(ad 3: blinding ikke angitt)

Med tanke på å unngå kronifisering er
individuelt tilpasset adferdsterapi, i
tillegg til medisinsk behandling,
velegnet hos pasienter med
psykososiale høyrisikofaktorer.
Etter 18 mnd:
Prosent av pasientene som brukte:
analgetika: 0% av kognitiv-gruppe,
26% av EMG biofeedback-gruppe.
som var førtidspensjonert:
8% av kognitiv-gruppe , 36% av EMG
biofeedback-gruppe.

Aktuell RCT-studie
(til sammen 23 pasienter) utgjør en del av
en like stor matchet studie.
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5.1.7 Manipulasjonsbehandling
Det foreligger ingen klinisk kontrollerte manipulasjonsstudier av akutte skiveprolaps
med utfall , men det finnes noen retrospektive studier (63).

5.1.8 Mobiliserende traksjon (COX flexion-distraction)
Dette er en behandlingsmetode som i Norge hovedsakelig blir brukt av kiropraktorer og
favoriseres av mange fremfor manipulasjon (i tidlige behandlingsfaser) av pasienter med
isjias- og stenose. Det foreligger ingen randomiserte kontrollerte studier av metoden.
Konklusjon: Det er behov for randomiserte kontrollerte studier for å vurdere effekten av
manipulasjonsbehandling og mobiliserende traksjon (COX flexion-distraction) hos
denne pasientgruppen.

5.1.9 Postoperativ trening 
I Tabell 4 oppsummeres de seks inkluderte randomiserte kliniske forsøkene som
evaluerer effekt av postoperativ trening. En studie rapporterer positiv effekt for intensitet
av leggsmerter ved intensiv postoperativ rehabilitering versus tradisjonell og mindre
aktiv trening (41). Etter 6 og 12 uker opplevde færre pasienter leggsmerter i intensiv
gruppe. Disse med leggsmerter hadde i tillegg mindre smerteintensitet sammenlignet
med mindre aktiv gruppe (2-3 gangers forskjell). Etter 12 måneder var det ingen
forskjell mellom gruppene. I en annen studie vurderte man effekten av et høyintensivt
dynamisk styrkeprogram med ryggøvelser versus tradisjonell lett mobilisering (48).
Begge grupper ble bedre over tid, men etter _ år var høyintensitetsgruppen signifikant
bedre mht. i daglige aktiviteter, og i rapportert arbeidskapasitet. Ved 1-årskontrollen var
det imidlertid ikke signifikant forskjell mellom gruppene. I et annet arbeid fant man at
effekten av hyperekstensjonsøvelser  hos pasienter med fortsatte postoperative plager
14-60 måneder etter operasjon (47) ikke var positiv i forhold til vanlige
ekstensjonsøvelser. I en sammenlignende studie av omfattende rehabilitering versus
vanlig poliklinisk behandling viste resultatene ingen forskjell mellom gruppene (3).
Ledet gruppetrening i tre mnd ble i en annen studie sammenlignet med individuell
hjemmetrening (39). Begge grupper ble bedre etter trening og forfatterne anbefaler ikke
ledet trening som rutinebehandling postoperativt. Effekten av terapeutisk hesteridning
ga signifikant klinisk bedring og senkning av arbeidsfravær sammenlignet med ulike
typer øvelser og bad (59). 
Konklusjon: Klinisk kontrollerte forsøk antyder (dog ikke entydig) at postoperativ ledet
trening kan være verdifull, i det pasientene opplever redusert smerte og får bedret
funksjon, men langtidseffekten er mindre overbevisende. Intensiv postoperativ
rehabilitering kan starte ca. en måned etter operasjonen og bør vedvare i tre måneder.
Hyperekstensjonsøvelser gir ikke tilleggseffekt, og vanlig poliklinisk behandling ser ut
til å være like verdifullt som omfattende rehabilitering hos pasienter operert for lumbalt
skiveprolaps. Imidlertid anbefales det også her å utføre flere randomiserte kliniske studier.

I sluttføringen av rapporten ble det publisert en randomisert studie som sammenlignet manipulasjon med
kjemonukleolyse (8). Studien konkluderer at manipulasjon kan trygt utføres på pasienter med prolaps og
rotaffeksjon og manipulasjon hadde sammenlignbar effekt med kjemonukleolyse. Studien er imidlertid ikke
vurdert eller inkludert i denne rapporten.
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p pp g
6.2.1.1.2 Sammenligning Studie Endepunkt Gruppens

vurdering
Forfatternes konklusjoner Gruppens kommentarer

Omfattende rehabilitering
versus vanlig poliklinisk
behandling

Alharanta et al.
Int J Rehabil Res
1986 (3)

*Pasientens egen
vurdering
*Tverrfaglig
vurdering av
arbeidsførhet
*Sykemelding

1 ja, 2 ja, 3
nei, 4 nei? 5
nei

Ingen gruppeforskjell. Resultatet var relatert til
preoperativt handikap. Seleksjon av pasienter
viktig, liksom gode operasjonsrutiner.
2-måneders sykemelding er vanligvis
tilstrekkelig etter lumbal prolapsoperasjon.

Stor studie (212 pasienter). God bredde i
endepunkter.

I 12 uker, med start rett etter
operasjonen:
Intensiv postoperativ
rehabilitering versus
tradisjonell og mindre aktiv
trening

Kjellby-Wendt
and Styf
Spine 1998 (41)

Etter 6-52 uker:
*En rekke funksjons-
mål på impairment
nivå
*Smerteintensitet
*Tilfredshet
*Sykemelding

1 ja? 2 nei, 3
ja, 4 ja, 5 ja?
ad 1: randomi-
seringprose-
dyre ikke angitt

Smerte mindre uttalt i gruppen med intensiv
trening ved seks og 12 uker; bevegelighet
bedre i denne gruppen etter 12 uker; etter ett år
ingen forskjell for noen av variablene. Et tidlig
aktivt treningsopplegg anbefales.

Materialet har utilstrekkelig bredde (52
pasienter, vesentlig menn) med tanke på å gi
resultatene god utsagnskraft.

6 uker (14 timer) med start
fem uker postoperativt:
Høyintensivt dynamisk
styrkeprogram med
ryggøvelser versus
tradisjonelt lett mobilisering

Manniche et al.
Spine 1993 (48)

Flere ganger frem til
1-års kontroll:
*Sammensatt
funksjonsmål
(Manniche)
*Tilsendte
spørreskjema om
arbeidskapasitet

1 ja, 2 nei, 3
nei, 4 ja, 5 nei?
ad 1:
loddtrekning

Begge grupper bedre over tid. Manniches
funksjonsmål ikke forskjell etter seks uker; ved
½ år høyintensitetsgruppen bedre mht.
disability-funksjoner, og i rapportert
arbeidskapasitet; ved 1-årskontrollen bare trend
for disse faktorer. Ingen rapportere
bivirkninger. Seks ukers trening utilstrekkelig.
Det anbefales trening 2g/uke over tre måneder.

Varierende sykdomsvarighet. Like mange
kvinner som menn, i alt 96 pasienter. Tiden i
seg selv samt det operative inngrep synes å
være de viktigste faktorer til å forklare
bedring. Støtte til adferdsforandring i det
tidlige postoperative forløp vil bidra til å
bedre funksjonsnivået. Lite overbevisende
holdepunkter for at et så intensivt program
bør anbefales for disse pasienter.

I 12 uker (i alt 24
behandlinger):
Hos pasienter med fortsatte
postoperative plager (14-60
måneder), ekstensjonsøvelser
Hyperekstensjon versus
vanlig ekstensjon

Manniche et al.
Spine 1993 (47)

*Sammensatt funk-
sjonsmål (Manniche)
*Smerteintensitet
*Pasientens og legens
mening

5 x ja
Randomisert
ved
loddtrekning

Begge grupper bedre, dog måtte 11% i begge
grupper gi opp treningen pga. smerter.
Ekstensjonsøvelser anbefales etter diskektomi,
men hyperekstensjonsøvsler gir ikke
tilleggseffekt.

11% frafall fra studien pga. smerter. For kort
tid til å kunne forvente treningseffekt.
Aktuell effekt er kanskje psykologisk
betinget. Dosering avgjørende. Kan ikke
generalisere.

Tabell 4: Postoperativ opptrening
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Sammenligning Studie Endepunkt Gruppens
vurdering

Forfatterens konklusjoner Gruppens kommentar

Tre mnd to ganger ukentlig
og minst 2 uker
postoperativt:
Ledet gruppetrening versus
individuell hjemmetrening

Johannsen et al.
Clin Exp
Rheumatol 1994
(39)

*Smerte
*Mobilitet
*Selvevaluering
*Ryggstyrke
*Arbeidsevne
*Medikamentbruk

1 ja, 2 nei, 3

nei? 4 ja, 5 ja?
Ikke vist at intervensjonene var forskjellig.
Bare styrke viste gruppeforskjell. Dermed ikke
anbefaling av tre mnd behandling i ledet
gruppetrening.

Forholdsvis stort frafall i gruppen med ledet
trening, for en stor del pga. mere uttalte
symptomer.

I fire uker daglig, ca. tre uker
postoperativt:
Terapeutisk hesteridning
versus ulike typer øvelser og
bad

Rothhaupt et al.
Sportverl
Sportschad 1997
(59)

*Selvevaluering
 (McNab)
*Nevrologisk utfall
*MMPI (Hs,Hy)
*Arbeidsevne

1 ja, 2 ja, 3
nei?, 4 ja, 5 ja
ad 1: allokert i
henhold til
fødselsdato

Ortopedisk ridning (gir korrekt sittestilling,
gunstig effekt av bekkenvipning, inklusive
lateralfleksjon, og bedret kroppsforståelse) er
verdifull i det postoperative forløp.

Lite materiale (32 pasienter).
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5.2 Invasiv behandling

5.2.1 Kjemonukleolyse
Kjemonukleolyse sammenliknet med placebo
Fem randomiserte dobbelt-blinde studier som sammenlignet kjemonukleolyse med
placebo, er vurdert i SBUs rapport. I den svenske rapporten ble det foretatt en
metaanalyse som klart viser at kymopapain er mer effektivt enn placebo. Vår gruppe har
ikke gjort egen metaanalyse (se Tabell 5 for en evaluering av studiene), men gruppens
og SBUs vurderinger av disse arbeidene er sammenfallende. Studiene er av god
metodologisk kvalitet og viser at kymopapain er signifikant mer effektivt (50-100%) enn
placebo, både når pasient, kirurg og uavhengig observatør evaluerer resultatet
(14,24,37). Ingen nyere studier ble funnet i våre søk.
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Studie Endepunkt Gruppens vurdering Forfatternes konklusjoner Gruppens kommentar
Dabezies et
al.
Spine 1988
(14)

*Smerte/funksjon/klinisk
undersøkelse samlet i en
skala fra 1-4. Vurdert av
kirurgen.
Observasjonstid seks
mnd.

1 ja, 2 nei, 3 ja, 4 ja, 5 ja
173 pasienter fordelt på 25
sentra.
Randomiseringsprosedyre ikke
angitt ved de ulike sentra.

Kymopapain bedre enn placebo
7/74 behandlet med kymopapain måtte opereres
sammenlignet med 20/81 placebobehandlede.

Kort oppfølgingstid. Dårlig endepunkt. Ikke
uavhengig observatør. Mange frafall fra studien
(22 i placebogruppen og 24 i
kymopapaingruppen). Mange sentra, lite antall
pasienter i noen sentra.

Feldman et al.
Revue
Rheumatism
1986
(23)

*Vurderimg av uavhengig
observatør
*Reoperasjon
Observasjonstid tre mnd.

1 ja, 2 nei, 3 ja, 4 ?,5 ?
39 pasienter. Randomisert ved
loddtrekning

Kymopapain bedre enn placebo, men grenseverdier
for statistisk signifikans pga. lavt antall pasienter.
Etter tre mnd: 65% av kymopapainbehandlede
pasienter vurdert med vellykket resultat
sammenlignet med 43% av placebobehandlede
pasienter.

Lite antall pasienter. Uklarheter vedrørende
observasjonstid (3 mnd eller ett år?)

Javid et al.
JAMA 1983
(37)

* Kodebrudd=
sviktende behandling
* Pasients og leges
vurdering
Observasjonstid seks mnd

Ja på alle 5 kvalitetskriterier
7 sentra med 108 pasienter i
studien.

Kymopapain bedre enn placebo
Behandlingen av 15/55 kymopapainbehandlede
pasienter ble karakterisert som mislykket
sammenlignet mot 31/53 placebobehandlede.

Meget god studie, men kort observasjonstid.

Fraser et al.
Spine 1982
(24)

*Kirurgens vurdering
*Behov for kirurgi,
0bservasjonstid ett år.

1 ja, 2 ja, 3 nei, 4 ja,
5 studien redegjør ikke for
behandlingen av pasientene
etter injeksjon.
Multisenterstudie.

Kymopapain bedre enn placebo
Smertefrihet etter to år:
57% med kymopapain
23% med placebo

Uklar randomiseringsprosedyre. Behandler ikke
”blindet”

Schwet-
schenau et al.
J Neurosurg
1976
(61)

Ja på alle 5 kvalitetskriterier
66 pasienter
Randomiseringsprosedyre ikke
angitt.

Ingen statistisk signifikant forskjell på kymopapain
og placebo.

Uklar randomiseringsprosedyre. Stor spredning
i observasjonstid (2-11 mnd)

Tabell 5: Sammenligning av kymopapain med placebo
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Kjemonukleolyse sammenliknet med kirurgi
Fem studier som sammenlignet kjemonukleolyse med standard kirurgisk inngrep, ble
vurdert i SBUs rapport (13,21,43,51,67). Gruppens vurdering av disse studiene er gitt i
Tabell 6. Av tabellen fremgår det at kirurgi synes mer effektivt enn kjemonukleolyse,
men også at kvaliteten på studiene er svært variabel. 

SBUs rapport viser en metaanalyse som konkluderer med noe dårligere resultater etter
kjemonukleolyse enn etter primær kirurgisk diskektomi. Studiene er imidlertid så
forskjellige og av så vidt svak metodologisk karakter at en slik analyse etter gruppens
mening ikke gir meningsfylt svar. 

Ikke-randomiserte undersøkelser med kontrollgrupper (35,36,55), som til dels har bedre
kvalitet enn flere av de randomiserte, viser god effekt av kjemonukleolyse i forhold til
kirurgi. To av disse studiene er av høy kvalitet, men man lot pasienten selv velge type
inngrep (35,36). Disse studiene finner at kjemonukleolyse stort sett er likeverdig med
kirurgi når man er nøyaktig med indikasjonsstillingen. Postacchini og medarbeidere
anbefaler kjemonukleolyse til de minste og kirurgi til de større prolapsene (55). Ved de
fleste undersøkelsene har liggetid i sykehus vært kortere etter kjemonukleolyse.
Konklusjon: Studiene som sammenligner kjemonukleolyse med kirurgi er generelt av
relativt dårlig kvalitet, de fleste har store svakheter. Kjemonukleolyse er beheftet med
høyere frekvens av re-intervensjon. Kjemonukleolyse kan bare anvendes ved ikke-
sekvestrerte prolaps uten stenose. Kjemonukleolyse er sannsynligvis billigere enn
kirurgi. Det er behov for flere og bedre studier.
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Studie Endepunkt Gruppens vurdering Forfatternes konklusjoner Gruppens kommentar
Ejeskar et al. Clin
Orthop 1983 (21)

*Smerte/arbeid
som funksjon i en
score.
*Reoperasjon
*Komplikasjoner
*Kostnad

1 vet ikke
2 ja
3 uaktuell
4 ja
5 nei
Svært små tall. Ulik informasjon
gitt til gruppene.

Kirurgi best, kjemonukleolyse
billigst

50% av pasientene som opplevde sviktende effekt av
kjemonukleolyse hadde sekvestrerte prolaps (burde vært
ekskludert). Meget lite pasientmateriale.
Uvanlig prosedyre. Dette er alvorlige innvendinger mot
studien.

Crawshaw et al.
Spine 1984 (13)

*Yrkesaktivitet
*Smerte
*Funksjon
*Reoperasjon
*Kostnad

Operatør også kontrollør
Uklare endepunkt.
Ingen sikre kvalitetskriterier oppfylt

Kirurgi best
Kjemonukleolyse billigst

Lite pasientmateriale.
Resultat angitt i grove trekk og kurver; lite eksakte angivelser.
Alvorlige innvendinger.

Lavignolle et al.
Acta Orthop Belg
1987 (43)

*Isjias
*Yrkesaktivitet
*Reoperasjon
*Komplikasjon
*Kostnad

1 vet ikke
2 ja, men grovt
3 uaktuell
4 ja
5 ja ? Stor studie
Independent observer

Likeverdige resultater
Kjemonukleolyse litt billigere

Lite informasjon om korttidsresultat. Lite detaljopplysninger
Stor studie og oversiktlige tabeller.

van Alphen et al.
J Neurosurg 1989
(67)

*Pasientilfredstillelse
*Yrkesaktivitet
*Reoperasjon
*Kirurgens
oppfatning

Bare en av kvalitetskriteriene
oppfylt
Ikke adekvat randomisering
Kirurgen selv kontrollør

Kirurgi best Relativ stor studie. Grove endepunkter. Sekvestrerte prolaps
som ikke burde ha vært inkludert. Bilateral isjias inkludert
(usikker diagnose).
Alvorlige innvendinger mot resultatenes validitet.

Muralikuttan et al.
Spine 1992 (51)

*Isjias/impairment
*Reoperasjon
*Neurologiske utfall
*Kostnader

Alle 5 kvalitetskriterier oppfylt. Kirurgi best og billigst 92 pasienter (mellomstor studie).
Sekvestrerte prolaps og recess-stenose kan forklare terapisvikt
hos 4 av 9 pasienter behandlet med kjemonukleolyse.

Tabell 6: Studier som sammenlikner kjemonukleolyse
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5.2.2 Perkutan nukleotomi
SBU-rapporten identifiserer tre randomiserte studier som omhandler perkutan
nukleotomi sammenlignet med andre invasive metoder. To omhandler APLD (10,57) og
en manuell nukleotomi med endoskopi (49). Studiene er så ulike at de ikke egner seg for
en metaanalyse. Dette dreier seg om små materialer, hvorav to tyder på usikker eller
manglende effekt av APLD. Den tredje studien viser god effekt av perkutan
nukleusreseksjon, bedre enn mikrokirurgi.

Gruppens vurdering av denne litteraturen er sammenfallende med SBU-rapporten og
konkluderer at det foreligger for få kontrollerte studier og for små materialer til å foreta
en endelig vurdering av behandlingseffekten av perkutan nukleotomi. Det er verken vist
at metoden har effekt eller at den mangler effekt. Denne konklusjonen er i samsvar med
SBUs som anfører begrensede og motsigende bevis for at perkutan nukleotomi gir
dårligere resultater enn kirurgi.

Nyere litteratur ble ikke identifisert, og gruppens vurdering er gitt i Tabell 7.
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Hvilken
sammen-
ligning

Hvilke
studier
inngår

Endepunkt i
aktuelle studie

Gruppens vurdering av kvalitet Forfatternes
kommentarer

Gruppens kommentar

APLD mot
kymopapain
(kjemo-
nukleolyse)

Revel et al.
Spine 1993
(57)

*Smerter VAS
*Medikasjon
*Funksjon
(Waddell)
*Sykmelding

1: ja, 2: nei, 3: nei, 4: nei, 5:vet ikke
Seks sentra utførte 69 APLD.
Inkludert pasienter med både
epidural kontrastlekkasje og
pasienter med for store eller
rumperte prolaps
(kontraindiaksjoner for APLD).
Studien inneholdt også 20 pasienter
med betydelig (>50%)
skivehøydereduksjon før
behandling, ti i hver gruppe (også
kontraindisert ved APDL).

Studien konfirmerer
tidligere kjente effekter
av nukleolyse.
Ytterligere studier
nødvendig for å vurdere
nytten av APLD.

Utilfredsstillende pasientutvelgelse for
APLD, men adekvat i forhold til
nukleolyse. Studien synes derfor ikke
tilstrekkelig for å vurdere effekten av
APLD.

APLD mot
mikro-
kirurgi

Chatterjee al.
Spine 1995
(10)

*MacNab
Outcome
Assessment
Etter tre uker,
to og seks
måneder

1: ja, 2: nei, 3: nei, 4 og 5: vet ikke
Dårlige resultat i APLD-gruppen,
med 9/31 (29%) tilfredsstillende
resultat sammenlignet med 32/40
(80%) etter mikrokirurgi.

I den aktuelle gruppe
pasienter syntes APLD
ikke å ha effekt ved små
prolaps.

Studie som skiller seg markant fra
tallrike observasjonelle studier mht.
behandlingseffekt av APLD.

Endo-
skopisk
nukleotomi
mot mikro-
kirurgi

Mayer og
Brock
J Neurosurg
1993 (49)

*Neurologiske
symptomer
*Pasientens
subjektive
oppfatning av
resultat

1: ja, 2: ja, 3: nei, 4: ja, 5: ja
Liten studie med kun 20 pasienter i
hver gruppe. Generelt noe bedre
resultater etter nukleotomi enn
mikrokirurgi, både når det gjelder
nevrologiske utfall, symptomer og
gjenopptagelse av tidligere arbeid.

Perkutan endoskopisk
diskektomi kan være et
alternativ til
mikrokirurgi.

Bedre resultat etter perkutan
nukleusreseksjon enn mikrokirurgi, men
for lite materiale til å trekke
konklusjoner. Tilfredsstillende design.

Tabell 7: Perkutan nukleotomi
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Observasjonelle studier av APLD, herunder tre norske (17,18,62), viser imidlertid
suksessrater rundt 60-85%. 

Ingen randomiserte studier omhandlet lasernukleotomi. 

Det er diskrepans mellom resultatene av randomiserte kliniske studier og
observasjonelle studier når det gjelder nukleotomi. I tråd med de amerikanske nasjonale
anbefalingene mener gruppen derfor at det bør oppmuntres til kontrollerte studier for å
vurdere nærmere effekten av APLD og lasernukleotomi, og om disse metodene har noen
plass i behandlingen av symptomgivende skiveprolaps. Effekten bør undersøkes i
forhold til fortsatt konservativ behandling, kjemonukleolyse og (mikro)kirurgi.

5.2.3 Diskektomi
SBU-rapporten identifiserte kun ett arbeid (Webers studie fra 1983) som sammenlignet
kirurgi med konservativ behandling (70). Denne studien har relativt god kvalitet, men
gjelder en selektert gruppe av pasienter som hadde usikker operasjonsindikasjon (Tabell
8). Pasienter med uttalte smerter/pareser eller cauda equina-syndrom og pasienter med
kun sparsomme symptomer ble ekskludert. Det var også betydelig overgang (cross over)
fra konservativ behandling til kirurgi. Studien konkluderer med signifikant forskjell i
favør av kirurgi etter ett år, men ingen forskjell mellom gruppene etter fire og ti år.
Studien redegjør nøyaktig for alle pasientenes forløp gjennom observasjonstiden. Dette
muliggjør “intention to treat”-analyse i ettertid. Dersom pasientene som gikk over til
kirurgi grupperes til mislykket konservativ behandling, blir forskjellene mellom
gruppene enda større i favør av kirurgi. Siden Webers arbeid fra 1983 er mye benyttet og
ofte misforstått, er en nærmere gjennomgang gitt i vedlegg 1.

Det foreligger også indirekte dokumentasjon av effekten av kirurgi. Kymopapain har
dokumentert bedre effekt enn placebo i fire av fem randomiserte studier av god kvalitet.
Kirurgi har bedre effekt enn kymopapain i fire av fem randomiserte studier, men disse er
av relativt dårlig kvalitet. Prospektive studier har vist godt resultat hos 70 – 95% av
pasienter behandlet med kirurgi (33). På tross av det begrensede antall randomiserte,
kontrollerte studier er det holdepunkt for at kirurgi har effekt hos et selektivt utvalg av
pasienter som ikke har respondert på konservativ behandling. På dette grunnlag må
dokumentasjonen av kirurgisk behandling ansees som relativt god. Gruppen slutter seg
derfor til konklusjonene fra SBU rapporten: ”..det finns måttliga bevis för
diskbråcksextirpastionens effekt hos väl utvalde patienter med ischias, orsakad av
ländryggsdiskbråck som ej läker ut med konservativ behandling.
Disckbråcksextirpastion ger snabbara lindring vid akut diskbråck, även om dess positiva
eller negativa effekter på diskproblemets naturalförlopp är oklara.”
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Tabell 8: Sammenligning av kirurgi og konservativ behandling ved lumbalt
skiveprolaps med rotaffeksjon

Studie Endepunkt Gruppens vurdering Forfatternes
konklusjoner

Gruppens kommentar

Weber
Spine
1983 (70)

*Pasientens
vurdering
*Leges
vurdering

Studie av en selektert
gruppe på 126 pasienter
(«gråsone pasienter»).
Ti års observasjonstid.
1: ja
2: ja
3: nei
4: ingen opplysninger
om de to gruppenes
sammensetning
5: samme behandling av
gruppene frem til
randomisering

Signifikant bedre
resultat i kirurgi
gruppen etter ett
år.
Kirurgigruppen
bedre også etter
fire år, men ikke
statistisk
signifikant.

God studie som
tilfredsstiller de fleste
krav til RCT.
Betydelig «cross over» til
kirurgi (17 pasienter).
Kirurgi eneste alternativ
for pasienter med mye
smerte som ikke
responderer på
konservativ behandling.

5.2.4 Mikrodiskektomi
To randomiserte kontrollerte studier har sammenlignet mikrodiskektomi med standard
(makro) diskektomi (31,64). Disse studiene har sett både på peroperative forhold og
effekten av behandlingen vurdert med VAS-målinger av smerteintensitet i rygg og ben.
Begge studiene har relativt god kvalitet, men den ene har meget kort observasjonstid (6
uker). Disse studiene viser ingen forskjell mellom de to metodene mht. postoperativ
smerte, peroperativ blødning (peri?), liggetid eller klinisk resultat. Liggetiden i den ene
studien er betydelig lengre i begge grupper i forhold til gjennomsnittlig liggetid ved
norske avdelinger i dag. De to studiene kan dermed ikke bekrefte det som flere ikke-
randomiserte studier har hevdet om gevinst ved mikrokirurgi. Mikrokirurgi øker behovet
for nøyaktig preoperativ planlegging, idet målet for den kirurgiske dekompresjon må
være klart definert forut for operasjonen. På den annen side har mikrokirurgi bidratt til at
liggetiden er betydelig redusert ved de fleste norske avdelinger. Dette har gjort at man
ved enkelte avdelinger også har tilbudt dagkirurgisk behandling. For en liten, meget
selektert gruppe pasienter er dette et alternativ, men for de fleste pasienter vil det være
behov for innleggelse i 2–3 dager.
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5.2.5 Videoassistert artroskopisk mikrodiskektomi
I en randomisert studie er videoassistert artroskopisk mikrodiskektomi sammenlignet
med standard diskektomi (32) (ikke identifisert av SBU). Studien er av relativt god
kvalitet, selv om oppfølgingen av pasientene er noe uklar og det ikke er redegjort for
alle pasientene ved studiens slutt. Det er også uklart ved hvilket tidspunkt etter
behandlingen endepunktsmålingene er utført. Studien tyder på at artroskopisk
diskektomi medfører mindre postoperativ smerte og kortere rehabilitering, men at det
ikke er noen forskjell vedrørende klinisk resultat. Begrepet videoassistert artroskopisk
mikrodiskektomi er synonymt med perkutan endoskopisk diskektomi (PED) som også
forekommer i litteraturen.

Vi har ikke funnet noen randomiserte studier på bruk av laserdiskektomi.

Det er heller ikke funnet randomiserte studier som omhandler transforaminal
steroidinjeksjon med injeksjon av steroider mot den aktuelle nerverot. Teknikken er
nevnt her da den er mye omtalt og betegnet som lovende. Randomiserte studier bør
gjøres før teknikkene tas i bruk. Forløperen til transforaminal steroidinjeksjon var
epidurale steroidinjeksjoner. I SBUs metodevurdering angis at slike injeksjoner er bedre
enn placebo hos pasienter med akutte rotsmerter. Epidurale steroidinjeksjoner ved
lumbalt prolaps med rotaffeksjon er i dag ikke i bruk i Norge og anses å være lite
selektive.

5.2.6 Arrhindrende midler
Sammenhengen mellom postoperativt arrvev og det kliniske resultat etter kirurgi er
undersøkt i en rekke studier (4,9,15,19,28,38,45,54,58,65) med varierende resultat. En
klar sammenheng mellom mengde arrvev og klinisk resultat er fortsatt ikke godt
dokumentert. Funn i en av studiene (58) kan tyde på at uttalt arrdannelse øker risikoen
for residiverende rotaffeksjon. Dette materialet er imidlertid betydelig selektert.

Tabell 9: Sammenligning av mikrodiskektomi med standard (makro)diskektomi ved
lumbalt skiveprolaps med rotaffeksjon

Studie Endepunkt Gruppens vurdering Forfatternes
konklusjoner

Gruppens
kommentar

Tullberg et al.
Spine 1993
(64)

*Pasientens
vurdering
*Smerteintensite
ti rygg og ben
etter ett år
*Sykemelding
*Peroperativ
blødning
*Liggetid
*Operasjonstid

60 pasienter
1: ja (randomiserings-
prosedyre ikke angitt)
2: ja
3: nei
4: ja
5: ja

Ingen forskjell mellom
gruppene hverken
peroperativt eller etter ett
år.
Noe lengre operasjonstid
ved mikrokirurgi

Randomiserings-
prosedyren ukjent,
ellers god studie.

Henriksen et al.
Br J Neurosurg
1996 (31)

*Pasientens egen
vurdering
*VAS i rygg og
ben ved ulike
aktiviteter
*Liggetid
*Operasjonstid
*Bruk av
smertestillende
*6 ukers
observasjonstid

80 pasienter
1: ja stratifisert
randomisering
2: nei
3: nei
4: ja
5: ja

Ingen forskjell mellom
gruppene peroperativt
eller etter seks uker.
Lengre operasjonstid ved
mikrokirurgi

Meget kort
observasjonstid.
Beregning av
utvalgstørrelse
utført.
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Det foreligger tre randomiserte studier vedrørende effekten av ulike prosedyrer og
substanser for grad av arrvev og klinisk resultat etter kirurgi (15,38,45). To av studiene
finner ingen effekt på det kliniske resultat ved bruk av fritt fettvevsgraft eller Gelfoam.
En studie har undersøkt effekten av en antiadhesjonsgel (ADCON-L) sammenlignet med
ingen gel. Resultatene viste at gelen reduserte arrdannelse og hadde effekt på smerter
koblet til aktivitet, ryggsmerter og Laségues prøve, men ikke rotsmerter. Studien har
imidlertid svakheter som uklare endepunkter og manglende ”intention to treat-analyse”
(Tabell 10).7.

Sammen-
ligning

Studie Endepunkt Kvalitetsvurdering Forfatternes
konklusjoner

Gruppens
kommentar

ADCON-L
mot ingen
behandling

de Tribolet
Am J
Orthop
1998 (15)

*VAS
*Aktivitets-
relatert smerte
*Radicular
factor score
*Laségues
prøve
*Ross scar score

1 ?, 2 ja,
3 kirurgen ikke
blindet, 4 ja, 5 uklart
298 pasienter
Multisenter-studie
6 mnd oppfølging

ADCON-L
reduserer
arrdannelse
og har effekt
på
aktivitetsrelat
ert smerte,
ryggsmerter
og Laségues
prøve.

Uklare
endepunkt
Intention to
treat analyse
mangler
Ingen effekt på
radikulær
smerte.

Tabell 10: Arrhindrende effekt av ADCON-L
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This report summarises the present documentation used in the treatment of patients with
lumbar disc herniation and nerve root affection. Chronic condition of the disease is not
considered in the report. Several of the clinical studies do not give valid information due
to poor study designs and often including poorly defined study populations. In many
surways of conservative treatments patients with both lumbago and lumbago-sciatica are
included. Moreover, actual presence of disc herniation (the morphological substrate) has
rarely been confirmed by imaging studies. The assessment is further complicated by the
fact the end-points are not standardised.

Conservative treatment:
In acute phases of symptom-giving lumbar disc herniation, several conservative
treatment methods are attempted. The scientific basis for most of the applied treatments
is weak.

Traction of patients with lumbar disc herniation has no effect.  Furthermore, no positive
effect was found for non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). 

Concerning behavioural interventions, physical training and electrotherapy, like electro-
acupuncture and ultrasound, the documentation are limited and somewhat weak, and
further clinical research is warranted. No studies of manipulation of acute disc
herniation were found. 

Bed rest is no longer generally recommended for acute back pain. It was found in the
literature moderate evidence to encourage the patients with lumbar disc herniation to
return to performing light daily activities in stead of bed rest. However, some patents
have initially severe pain and have no other options than to stay in bed until the
strongest pain has tapered off. 

Clinical controlled trials show that postoperative guided training can be valuable leading
to reduced pain and increased physical function, but the long-term effects are less
impressive. Also here there is a need to perform more randomised clinical studies. 

Invasive treatments:
It is generally agreed that some patients require surgery. Some patients need emergency
treatment, e.g. surgery for cauda equina syndrome. These patients may experience
severe and rapid developing of paralyses, including the urine bladder. Also patients that
need sustained opiode-like drugs for long-lasting strong pain are candidates for surgery. 

In cases of sustained long lasting pain may several invasive techniques be applied, and
these techniques can be divided in either to be: 1) Directed directly at the lumbar disc
not penetrating the spinal channel and 2) via the spinal channel/nerve root. 
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1) Chemonucleolysis and percutaneous discectomies are chemical and mechanical
degradation, respectively, of the lumbar disc. Studies of good methodological quality
show that chymopapain is significantly better than placebo. It is limited and
contradictionary evidence that percutaneous discectomies gives inferior results
compared to surgery. Regarding the latter treatment, the assessment group recommends
that more studies should be performed.

To group 2) belong open, standard discectomy that removes herniated material, and
microsurgery. Discectomy is indirectly documented: Chemonucleolysis (chymopapain)
is more effective than placebo, and discectomy is again somewhat better effect than
chymopapain. Discectomy has good effect in selected patients that have not responded
to conservative treatment.

Microdiscectomy is compared with standard discectomy in two randomised studies. No
difference between the methods was found. One randomised study compared video-
assisted arthroscopic microdiscectomy with discectomy. The technique lead to less
postoperative pain and shorter rehabilitation compared to discectomy, but the study
showed no differences in the patients ability to return to work and perform normal
activity or physical function. There is a need for more randomised studies.

No randomised studies have been identified examine the effect of laser discectomy, and
no studies have clearly showed effect of agents designed to prevent peridural scar
formation.



7. Referanser 

SMM 1/2001:  Lumbalt skiveprolaps med rotaffeksjon

43

1. Evidensbaserad sjukgymnastisk behandling. Patienter med ländryggsbesvär. SBU -
Vårdalstiftelsen. 1999; 102.

2. Ont i ryggen, ont i nacken. En evidensbaserad kunskapssamanställning. Stockholm.
SBU. 2000; 145/1.

3. Alaranta H, Hurme M, Einola S, Kallio V, Knuts LR, Torma T. Rehabilitation after
surgery for lumbar disc herniation: results of a randomized clinical trial. Int J
Rehabil Res 1986;9(3):247-57.

4. Annertz M, Jonsson B, Stromqvist B, Holtas S. Serial MRI in the early
postoperative period after lumbar discectomy. Neuroradiology 1995;37(3):177-82.

5. Battié MC, Videman T, Gibbons LE, Fisher LD, Manninen H, Gill K. 1995 Volvo
Award in clinical sciences. Determinants of lumbar disc degeneration. A study
relating lifetime exposures and magnetic resonance imaging findings in identical
twins. Spine 1995;20(24):2601-12.

6. Bogduk,N. and Govind,J. Medical Management of Acute Lumbar Radicular Pain:
an Evidence-Based Approach. Newcastle, Australia. Newcastle Bone and Joint
Institute. 1999;

7. Brage S, Lærum E. Rygglidelser i Norge - en epidemiologisk beskrivelse. Tidsskr
Nor Lægeforen 1999;119(11):1619-23.

8. Burton AK, Tillotson KM, Cleary J. Single-blind randomised controlled trial of
chemonucleolysis and manipulation in the treatment of symptomatic lumbar disc
herniation. Eur Spine J  2000;9:202-7.

9. Cervellini P, Curri D, Bernardi L, Volpin L, Benedetti A. Computed tomography
after lumbar disc surgery: a comparison between symptomatic and asymptomatic
patients. Acta Neurochir Suppl (Wien) 1988;43:44-7:44-7.

10. Chatterjee S, Foy PM, Findlay GF. Report of a controlled clinical trial comparing
automated percutaneous lumbar discectomy and microdiscectomy in the treatment
of contained lumbar disc herniation. Spine 1995;20(6):734-8.

11. Cherkin DC, Deyo RA, Loeser JD, Bush T, Waddell G. An international comparison
of back surgery rates. Spine 1994;19(11):1201-6.

12. Coomes EN. A comparison between epidural anaesthesia and bed rest in sciatica. Br
Med J 1961;20-3.

13. Crawshaw C, Frazer AM, Merriam WF, Mulholland RC, Webb JK. A comparison
of surgery and chemonucleolysis in the treatment of sciatica. A prospective
randomized trial. Spine  1984;9(2):195-8.

14. Dabezies EJ, Langford K, Morris J, Shields CB, Wilkinson HA. Safety and efficacy
of chymopapain (Discase) in the treatment of sciatica due to a herniated nucleus
pulposus. Results of a randomized, double-blind study. Spine 1988;13(5):561-5.

15. de Tribolet N, Porchet F, Lutz TW, Gratzl O, Brotchi J, van Alphen HA, van Acker
RE, Benini A, Strommer KN, Bernays RL, et al. Clinical assessment of a novel
antiadhesion barrier gel: prospective, randomized, multicenter, clinical trial of
ADCON-L to inhibit postoperative peridural fibrosis and related symptoms after
lumbar discectomy. Am J Orthop 1998;27(2):111-20.



44

SMM 1/2001:  Lumbalt skiveprolaps med rotaffeksjon

16. Deyo RA. Low-back pain. Sci Am 1998;279(2):48-53.
17. Dullerud R, Amundsen T, Lie H, Juel NG, Abdelnoor M, Magnæs B. Clinical

results after percutaneous automated lumbar nucleotomy. A follow-up study. Acta
Radiol 1995;36(4):418-24.

18. Dullerud R, Amundsen T, Lie H, Juel NG, Magnæs B. CT-diskography,
diskomanometry and MR imaging as predictors of the outcome of lumbar
percutaneous automated nucleotomy. Acta Radiol 1995;36(6):613-9.

19. Dullerud R, Graver V, Haakonsen M, Haaland AK, Loeb M, Magnæs B. Influence
of fibrinolytic factors on scar formation after lumbar discectomy. A magnetic
resonance imaging follow-up study with clinical correlation performed 7 years after
surgery. Spine 1998;23(13):1464-9.

20. Duplan B, Cabanel G, Piton JL, Grauer JL, Phelip X. Acupuncture et
lombosciatique à la phase aiguë. Etude en double aveugle de trente cas. Sem Hop
1983;59(45):3109-14.

21. Ejeskär A, Nachemson A, Herberts P, Lysell E, Andersson G, Irstam L, Peterson L-
E. Surgery versus chemonucleolysis for herniated lumbar discs. A prospective study
with random assignment. Clin Orthop 1983;(174):236-42.

22. Espeland A, Albrektsen G, Larsen JL. Røntgen lumosakralcolumna - er
henvisningene i samsvar med kliniske anbefalinger? Tidsskr Nor Lægeforen
1999;119(15):2219-23.

23. Feldman J, Menkès CJ, Pallardy G, Chevrot A, Horreard P, Zenny JC, Godefroy D,
and Amor B. Étude en double-aveugle du traitment de la lombosciatica par
chimonucléolyse. Rev.Rhum.Mal.Osteoartic 1986;53(3):147-52.

24. Fraser RD. Chymopapain for the treatment of intervertebral disc herniation. A
preliminary report of a double-blind study. Spine 1982;7(6):608-12.

25. Gibson, J. N. A., Grant, I. C., and Waddel, G. Surgery for lumbar disc prolapse
(Cochrane Review). In: The Cochrane Library. Oxford: Update Software. Issue 4. 2000.

26. Gillan MG, Ross JC, McLean IP, Porter RW. The natural history of trunk list, its
associated disability and the influence of McKenzie management. Eur Spine J
1998;7(6):480-3.

27. Goldie I. A clinical trial with indomethacin (indomee(R)) in low back pain and
sciatica. Acta Orthop Scand  1968;39(1):117-28.

28. Grane P, Tullberg T, Rydberg J, Lindgren L. Postoperative lumbar MR imaging
with contrast enhancement. Comparison between symptomatic and asymptomatic
patients. Acta Radiol 1996;37(3 Pt 1):366-72.

29. Gudmundsson G, Søgaard I. [Surgery of lumbar disk prolapse in Scandinavia. A
questionnaire study in Scandinavian neurosurgical departments in 1993]. Nord Med
1997;112(3):79-82.

30. Hasenbring M, Ulrich HW, Hartmann M, Soyka D. The efficacy of a risk factor-
based cognitive behavioral intervention and electromyographic biofeedback in
patients with acute sciatic pain. An attempt to prevent chronicity. Spine
1999;24(23):2525-35.

31. Henriksen L, Schmidt K, Eskesen V, Jantzen E. A controlled study of microsurgical
versus standard lumbar discectomy. Br J Neurosurg 1996;10(3):289-93.

32. Hermantin FU, Peters T, Quartararo L, Kambin P. A prospective, randomized study
comparing the results of open discectomy with those of video-assisted arthroscopic
microdiscectomy. J Bone Joint Surg Am 1999;81(7):958-65.

33. Hoffman RM, Wheeler KJ, Deyo RA. Surgery for herniated lumbar discs: a
literature synthesis. J Gen Intern Med 1993;8(9):487-96.



34. Indahl A, Velund L, Reikerås O. Good prognosis for low back pain when left
untampered. A randomized clinical trial. Spine 1995;20(4):473-7.

35. Javid MJ. A 1- to 4-year follow-up review of treatment of sciatica using
chemonucleolysis or laminectomy. J Neurosurg 1992;76(2):184-90.

36. Javid MJ. Chemonucleolysis versus laminectomy. A cohort comparison of
effectiveness and charges. Spine 1995;20(18):2016-22.

37. Javid MJ, Nordby EJ, Ford LT, Hejna WJ, Whisler WW, Burton C, Millett DK,
Wiltse LL, Widell EHJ, Boyd RJ, et al. Safety and efficacy of chymopapain
(Chymodiactin) in herniated nucleus pulposus with sciatica. Results of a randomized,
double-blind study. JAMA 1983;249(18):2489-94.

38. Jensen TT, Asmussen K, Berg-Hansen E-M, Lauritsen B, Manniche C, Vinterberg
H, Jensen L, Kramhøft J. First-time operation for lumbar disc herniation with or
without free fat transplantation. Prospective triple-blind randomized study with
reference to clinical factors and enhanced computed tomographic scan 1 year after
operation. Spine 1996;21(9):1072-6.

39. Johannsen F, Remvig L, Kryger P, Beck P, Lybeck K, Larsen LH, Warming S,
Dreyer V. Supervised endurance exercise training compared to home training after
first lumbar diskectomy: a clinical trial. Clin Exp Rheumatol 1994;12:609-14.

40. Kahanovitz N, Viola K, Gallagher M. Long-term strength assessment of
postoperative diskectomy patients. Spine 1989;14(4):402-3.

41. Kjellby-Wendt G, Styf J. Early active training after lumbar discectomy. A
prospective, randomized, and controlled study. Spine 1998;23(21):2345-51.

42. Koes BW, Scholten RJ, Mens JM, Bouter LM. Efficacy of non-steroidal anti-
inflammatory drugs for low back pain: a systematic review of randomised clinical
trials. Ann Rheum Dis  1997;56(4):214-23.

43. Lavignolle B, Vital JM, Baulny D, Grenier F, Castagnera L. Etudes comparees de la
chirurgie et de la chimonucleolyse dans le traitement de la sciatique par hernie
discale. Acta Orthop Belg 1987;53(2):244-9.

44. Ljunggren AE, Weber H, Larsen S. Autotraction versus manual traction in patients
with prolapsed lumbar intervertebral discs. Scand J Rehabil Med 1984;16(3):117-24.

45. MacKay MA, Fischgrund JS, Herkowitz HN, Kurz LT, Hecht B, Schwartz M. The
effect of interposition membrane on the outcome of lumbar laminectomy and
discectomy. Spine 1995;20(16):1793-6.

46. Manniche C. Clinical benefit of intensive dynamic exercises for low back pain.
Scand J Med Sci Sports 1996;6(2):82-7.

47. Manniche C, Asmussen K, Lauritsen B, Vinterberg H, Karbo H, Abildstrup S,
Fischer-Nielsen K, Krebs R, Ibsen K. Intensive dynamic back exercises with or
without hyperextension in chronic back pain after surgery for lumbar disc
protrusion. A clinical trial. Spine 1993;18(5):560-7.

48. Manniche C, Skall HF, Braendholt L, Christensen BH, Christophersen L, Ellegaard
B, Heilbuth A, Ingerslev M, Jorgensen OE, Larsen E, et al. Clinical trial of
postoperative dynamic back exercises after first lumbar discectomy. Spine
1993;18(1):92-7.

49. Mayer HM, Brock M. Percutaneous endoscopic discectomy: surgical technique and
preliminary results compared to microsurgical discectomy. J Neurosurg
1993;78(2):216-25.

50. Moret NC, Van der Stap M, Hagmeijer R, Molenaar A, Koes BW. Design and
feasibility of a randomized clinical trial to evaluate the effect of vertical traction in
patients with a lumbar radicular syndrome. Man Ther 1998;3(4):203-11.

SMM 1/2001:  Lumbalt skiveprolaps med rotaffeksjon

45



46

SMM 1/2001:  Lumbalt skiveprolaps med rotaffeksjon

51. Muralikuttan KP. A prospective randomized trial of chemonucleolysis and conventi-
onal disc surgery in single level lumbar disc herniation. Spine 1992;17(4):381-7.

52. Nwuga G, Nwuga VC. Relative therapeutic efficacy of the Williams and McKenzie
protocols in back pain management. Physiother Pract 1985;1:99-105.

53. Nwuga VC. Ultrasound in treatment of back pain resulting from prolapsed
intervertebral disc. Arch Phys Med Rehabil 1983;64(2):88-9.

54. Nygaard OP, Kloster R, Dullerud R, Jacobsen EA, Mellgren SI. No association
between peridural scar and outcome after lumbar microdiscectomy. Acta Neurochir
(Wien ) 1997;139(12):1095-100.

55. Postacchini F, Lami R, Massobrio M. Chemonucleolysis versus surgery in lumbar
disc herniations: correlation of the results to preoperative clinical pattern and size of
the herniation. Spine 1987;12(2):87-96.

56. Rasmussen FØ. Anbefalinger om ryggomsorg. Tidsskr Nor Lægeforen
1999;119(15):2208-14.

57. Revel M, Payan C, Vallee C, Laredo JD, Lassale B, Roux C, Carter H, Salomon C,
Delmas E, Roucoules J. Automated percutaneous lumbar discectomy versus
chemonucleolysis in the treatment of sciatica. A randomized multicenter trial. Spine
1993;18(1):1-7.

58. Ross JS, Robertson JT, Frederickson RC, Petrie JL, Obuchowski N, Modic MT,
deTribolet N. Association between peridural scar and recurrent radicular pain after
lumbar discectomy: magnetic resonance evaluation. ADCON-L European Study
Group. Neurosurgery 1996;38(4):855-61.

59. Rothhaupt D, Laser T, Ziegler H, Liebig K. Die Orthopädische Hippotherapie in der
postoperativen Rehabilitation von lumbalen Bandscheibenpatienten. Eine prospektive,
randomisierte Therapiestudie. Sportverletz Sportschaden 1997;11(2):63-9.

60. Saal JA, Saal JS. Nonoperative treatment of herniated lumbar intervertebral disc
with radiculopathy. An outcome study. Spine 1989;14(4):431-7.

61. Schwetschenau PR. Double-blind evaluation of intradiscal chymopapain for
herniated lumbar discs. Early results. J Neurosurg 1976;45(6):622-7.

62. Sortland O, Kleppe H, Aandahl M, Blikra G. Percutaneous lumbar discectomy.
Technique and clinical result. Acta Radiol 1996;37(1):85-90.

63. Stern PJ, Cote P, Cassidy JD. A series of consecutive cases of low back pain with radiat-
ing leg pain treated by chiropractors. J Manipulative Physiol Ther 1995;18(6):335-42.

64. Tullberg T, Isacson J, Weidenhielm L. Does microscopic removal of lumbar disc
herniation lead to better results than the standard procedure? Results of a one-year
randomized study. Spine 1993;18(1):24-7.

65. Tullberg T, Rydberg J, Isacsson J. Radiographic changes after lumbar discectomy.
Sequential enhanced computed tomography in relation to clinical observations.
Spine  1993;18(7):843-50.

66. Ursin H. Prognose ved rygglidelser. Tidsskr Nor Lægeforen 1999;119(13):1909-12.
67. van Alphen HA, Braakman R, Bezemer PD, Broere G, Berfelo MW. Chemonucleolysis

versus discectomy: a randomized multicenter trial. J Neurosurg 1989;70(6):869-75.
68. Vroomen PC, de Krom MC, Wilmink JT, Kester AD, Knottnerus JA. Lack of

effectiveness of bed rest for sciatica. N Engl J Med 1999;340(6):418-23.
69. Waddell G. The Back Pain Revolution. New York: Churchill Livingstone; 1998.
70. Weber H. Lumbar disc herniation. A controlled, prospective study with ten years of

observation. Spine 1983;8(2):131-40.
71. Weber H, Aasand G. The effect of phenylbutazone on patients with acute lumbago-

sciatica. A double blind trial. J Oslo City Hosp 1980;30(5):69-72.



SMM 1/2001:  Lumbalt skiveprolaps med rotaffeksjon

47

72. Weber H, Holme I, Amlie E. The natural course of acute sciatica with nerve root
symptoms in a double-blind placebo-controlled trial evaluating the effect of
piroxicam. Spine 1993;18(11):1433-8.

73. Weber H, Ljunggren AE, Walker L. Traction therapy in patients with herniated
lumbar intervertebral discs. J Oslo City Hosp  1984;34(7-8):61-70.

74. Zentner J, Schneider B, Schramm J. Efficacy of conservative treatment of lumbar
disc herniation. J Neurosurg Sci 1997;41(3):263-8.



48

SMM 1/2001:  Lumbalt skiveprolaps med rotaffeksjon

8. Ordliste

ADL Activity of Daily Life (dagligdagse gjøremål)

Antiflogistika Betennelsesdempende legemidler

Analgetika Smertestillende legemidler

APDL Automatisert perkutan lumbal diskektomi

EMG Elektromyografi, registrering av elektrisk aktivitet i muskler

Cauda-equina-syndrom Stor skiveutposning (skiveprolaps) nederst i ryggen som
trykker på flere nerverøtter som medfører lammelser av
muskler og urinblære. Tilstanden kan gi varige lammelser
(f.eks. paraplegi) og må opereres straks.

Dermatom Område i huden inervert av et spesielt segment i ryggmargen

Diskektomi Standard operasjonsteknikk med inngang via spinalkanalen
for å fjerne prolaps, og evt. kjernen av mellomvirvelskiven

Diskus Mellomvirvelskive

Fiksasjonskirurgi Avstivelsesoperasjon

ICD International Classification of Diseases

ICPC International Classification of Primary Care

Isjas Smerter i ben, forårsaket av sykdom eller skade på en nerverot
til isjiasnerven (kan bl.a. skyldes skiveprolaps)

Kjemonukleolyse Kjemisk nedbrytning av kjerneinnholdet i
mellomhvirvelskivene

Lumbal Lokalisert i korsryggen

Lumbago ”Hekseskudd”, kraftig og rask innsettende smertetilstand i
korsryggen

NSAIDS Non-Steroid Antiinflammatory Drugs = ikke-steroide
betennelsesdempende legemidler 

Nukleotomi Mekanisk fjerning av kjerneinnholdet i mellomhvirvelskivene



Parenteral Medikamenttilførsel utenom mage/tarm (f.eks. ved injeksjon)

Prolaps Skiveutglidning

Peroral Medikamentilførsel gjennom munnen

Radikulær Har med en nerverot å gjøre

Rumpert Sprukket

RCT Randomisert kontrollert klinisk studie

Sekvestrert Kjernemateriale avsnørt fra resten av mellomhvirvelskiven

Stenose Forsnevring

TNS Transkutan Elektrisk Nervestimulering

Traksjon Strekkbehandling

VAS Visuell analog skala, graderingsmetode for subjektiv tilstand,
f.eks. smerteintensitet. Utføres ved å sette kryss på en 10 cm
lang linje hvor null er ingen smerte og 10 cm er maksimal
smerte
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Vedlegg 1

Detaljert gjennomgang Webers studie av 1983 (70)

Henrik Webers arbeid har ofte blitt feiltolket fordi det ikke er tatt hensyn til
utgangspunktet for randomiseringen. Denne bakgrunnen fremgår av dette vedlegget.

Studiens målsetning var å fremskaffe pålitelige data for behandlingsvalg av pasienter
med lumbalt skiveprolaps med rotaffeksjon. Utgangsmaterialet var 280 pasienter innlagt
i Nevrologisk avdeling, Ullevål Sykehus, med isjias pga. prolaps. Alle pasientene, bortsett
fra dem som trengte raskt kirurgi, startet med to uker konservativ behandling som var en
ukes sengeleie og deretter en uke med gradvis mobilisering.

Pasientgruppen fordelte seg som følger:
1. Kirurgisk gruppe: I alt 67 pasienter ble operert uten randomisering fordi det forelå
avgjorte indikasjoner for kirurgi; som var vurdert å være:
• blære-rectum parese
• raskt innsettene, betydelig og progressiv muskelsvakhet i benet
• meget sterke morfinkrevende smerter som ikke bedret seg betydelig etter 1-3 døgn
• betydelig avvergeskoliose som ikke kunne rettes opp
• langvarig sykemelding som medførte psykososialt stress

2. Konservativ gruppe: I alt 87 pasienter viste stadig klinisk fremgang i de to ukene
med konservativ behandling, og fortsatte det konservative regimet uten randomisering.

3. Randomisert gruppe: I alt 126 pasienter hadde fortsatt isjias.
• provosert ved lett aktivitet, hoste og avføring
• med positiv Laségues prøve
• fiksert rygg og mindre avvergeskoliose
I denne gruppen ble 66 pasienter randomisert til konservativ behandling og 60 til prolaps-
operasjon. I operasjonsgruppen ble en pasient ikke operert, slik at denne gruppen ble 59
pasienter. I den konservative gruppen måtte 17 pasienter opereres pga. økende isjias, og
den konservative gruppen ble redusert fra 66 til 49 pasienter.

4. Endelig randomisert gruppe og resultater: I alt ble 49 pasienter konservativt
behandlet og 59 operert.
Resultatene i den randomiserte gruppen var:
• Etter ett år: De opererte pasientene var statistisk signifikant bedre
• Etter fire år: Opererte fremdeles bedre, men ikke lenger statistisk signifikant
• Etter ti år: Bare små forandringer fra fire år

5. Weber anga også resultatet i totalmaterialet (som vel er sannsynlig årsak til
forvirringen):
• Operert 163 pasienter med 83.4% godt resultat
• Konservativ 107 pasienter med 82.2% godt resultat
Weber skriver som kommentar at operativ og konservativ behandling ga omtrent samme
resultat. Artikkelens lesere har ikke hatt så lett for å se at det er etter 3-deling av
totalmaterialet, men har tolket det som å være resultatet av randomisering. 
Hovedsvaret på behandling av isjias pga. prolaps har derfor feilaktig vært at det ikke
spiller noen rolle om en opererer eller ikke, resultatet blir det samme.



Vedlegg 2 

Medline søkestrategi for konservativ behandling
Samme som utført under utarbeidelse av rapporten ”Evidensbaserad sjukgymnastisk
behandling. Patienter med ländryggbesvär”, Vårdalstiftelsen 1999 (1). Følgende søkeord
ble anvendt i Medline (1966-1999): (intervertebral disc displacement OR disc prolapse
with radiculopathy OR lumbar and other intervertebral disc disorders with radiculopathy
OR lumbar disc prolapse with radiculopathy) AND conservative treatment (preoperative
care/ chiropractic/ manipulation/ spinal/ physical therapy).

Embase-søkestrategi
Søk etter behandling med ikke-steroide antiinflammatoriske 

legemidler i Medline 1996-2000.
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1 exp conservative treatment/or conservative treatment.mp.
2 exp acupuncture/ or exp acupuncture analgesial/ or acupuncture.mp.
3 exp drug therapy/ or drug therapy.mp.
4 exp bed rest/ or bed rest.mp.
5 exp traction therapy/ or traction.mp.
6 exp physiotherapy/ or physiotherapy.mp.
7 MANIPULATION.mp.
8 exp manipulative medicine/ or chiropractic.mp.
9 MANUAL THERAPY.mp.

10 exp ultrasound therapy/ or ultrasound therapy.mp.
11 exp counseling/ or counseling.mp
12 exp training/ or training.mp.
13 PHYSICAL TRAINING.mp.
14 or/1-13
15 clinical article/
16 clinical study/
17 clinical trial/
18 controlled study/
19 multisenter study/
20 randomized controlled trial/
21 major clinical study/
22 phase 3 clinical trial/
23 phase 4 clinical trial/
24 crossover procedure/
25 double blind procedure/
26 single blind procedure/
27 placebo/
28 or/15-27
29 allocat$.ti,ab.
30 assign.ti,ab.
31 blind$.ti.ab.
32 (clinic$adj25 (study og trial).ti,ab.
33 compar$.ti,ab.
34 control$.ti,ab.
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[(exp Drug Therapy/or drug therapy.mp) or (exp Anti-inflammatory Agents, Non-
Steroidal/ or NSAID.mp)] and [#14] and [#72]

Hvor [#14] and [#72] tilsvarer resultat fra søk foretatt som i Embase-søket ovenfor.

35 cross?over.ti,ab.
36 factorial$.ti,ab.
37 follow?up.ti,ab.
38 placebo$.ti,ab.
39 prospectiv$.ti,ab.
40 random$.ti,ab.
41 ((singl$ or doubl$ or trebl$ or tripl$) adj25 (blind$ or mask$)).ti,ab.
42 trial$.ti,ab.
43 (versus or vs).ti,ab.
44 or/29-43
45 28 or 44
46 human/
47 nonhuman/
48 animal/
49 animal experiment/
50 47 or 48 or 49
51 46 and 50
52 45 not 50
53 45 and 51
54 52 or 53
55 exp intervertebral disk hernia/ or intervertebral disc displacement.mp.
56 (dis$ adj5 herniat$).ti,ab.
57 (dis$ adj5 rupture$).ti,ab.
58 (dis$ adj5 sequestrat$).ti,ab.
59 (dis$ adj5 entrus$).ti,ab.
60 (dis$ adj5 protrus$).ti,ab.
61 (dis$ adj5 slipped$).ti,ab.
62 NERVE ENTRAPMENT SYNDROME.mp.
63 NERVE ROOT INVOLVEMENT.mp.
64 exp nerve root compression/ or nerve root entrapment.mp.
65 SCIATIC$.mp.
66 exp intervertebral disk hernia/ or hernia nuclei pulposi.mp.
67 or/55-66
68 exp back/ or back.mp.
69 exp spine/ or spine.mp.
70 LUMBAR.mp.
71 LUMBAL.mp.
72 or/68-71
73 67 and 72
74 73 and 54 and 14



Vedlegg 3

Søk i Medline etter invasiv behandling
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1 INTERVERTEBRAL-DISK-CHEMOLYSIS / all subheadings 
2 CHYMOPAPAIN
3 CHEMONUCLEOLYSIS
4 INTERVERTEBRAL near DISK near CHEMOLYSIS
5 INTERVERTEBRAL-DISK-DISPLACEMENT/without-subheadings,

complications, drug-therapy, economics, enzymology, immunology, mortality,
nursing, rehabilitation, surgery, therapy

6 SPINAL-STENOSIS/without-subheadings, complications, drug-therapy,
economics, enzymology, mortality, nursing, rehabilitation, surgery, therapy

7 SLIPPED near (DISC or DISCS or DISK or DISKS)
8 STENOSIS near SPINE* or ROOT or SPINAL
9 DISPLACE* near (DISC or DISCS or DISK or DISKS)

10 PROLAP* near (DISC or DISCS or DISK or DISKS)
11 LUMBAR-VERTEBRA* injuries, surgery 
12 explode DISKECTOMY all subheadings
13 explode LASER-SURGERY / all subheadings
14 #12 and #13
15 DISCECTOMY or DISKECTOMY
16 #13 and #15
17 PERCUTANEOUS and #15
18 ENDOSCOPIC and #15
19 BACK-PAIN / without-subheadings, complications, mortality, surgery,

therapy, economics, rehabilitation
20 LOW-BACK-PAIN / without-subheadings, complications, mortality, surgery,

therapy, economics, rehabilitation
21 CAUDA EQUINA / without-subheadings, drug effect*
22 CAUDA near COMPRESS*
23 ENZYME*-THERAPEUTIC-USE
24 ENZYME* near INJECTION
25 (INTRADISC* or INTRADISK*) near (STEROID* or TRIAMCINOLONE)
26 COLLAGENASE*
27 #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #14 or #16

or #17 or # #18 or #19 or #20 or #21 or #22 or #23 or #24 or #25 or #26


