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Behandlingsriktlinjer för patienter med heterotopisk bennybildning
efter brännskada
Dessa behandlingsriktlinjer är framtagna av sjukgymnast vid brännskadecentrum,
verksamhetsområde plastikkirurgi och käkkirurgi, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Bakgrund
Heterotopisk bennybildning eller heterotopisk ossifikation (HO) är den process genom vilken
lamellär benvävnad bildas där benvävnad normalt inte finns, det vill säga utanför skelettet,
ofta i muskulaturen.
Kliniska symptom vid HO är minskat rörelseomfång, smärta, lokal svullnad och pares med
väsentlig muskelsvaghet. Senare i förloppet får patienten det karaktäristiska ”locking sign”
vid rörelse i leden (1). Vilket kännetecknas av att när personen utför en aktiv rörelse i leden
blir det ett stumt stopp, en känsla av låsning i leden, i slutet av rörelseomfånget. Personer som
har kontrakturer endast i huden får inte denna känsla.
Orsaken till HO hos patienter med brännskada är ännu okänd (2).
HO är förknippat med flera olika medicinska tillstånd, bland annat ryggmärgsskadade (3) och
patienter opererade med höftplastik (4).
Hos ryggmärgsskadade varierar förekomsten av HO mellan 10-53%. Det börjar oftast inom 23 veckor efter skada och förkommer oftast under skadenivån, vanligtvis i höftleden (70-97%)
följt av knäleden (3).
HO diagnostiseras med röntgen men kan också i ett tidigt stadium diagnostiseras med
ultraljud (5).
Bisfosfonat har hos andra patientgrupper använts för att förhindra HO men hos patienter med
brännskada har det inte bara visats ineffektivt utan även kunnat ge en ökad omfattning av HO
i jämförelse med kontrollgrupp (2).
Klassificering av HO i höften har gjorts av Brooker som klassificerat enligt ett fyrdelat system
och bedöms utifrån röntgenbilderna. Vid klass I finns det öar av benvävnad i den mjuka
vävnaden runt höften. Vid klass II finns benpålagring från pelvis eller proximala delen av
femur som lämnar ett mellanrum på minst en centimeter mellan motstående benyta. Vid klass
III är samma mellanrum mindre än en centimeter. Vid klass IV finns en uppenbar ankylos av
höftleden (4).
HO i armbåge och underarm kan klassificeras i ett tredelat system som främst fokuserar på
funktionell begränsning men med hänsyn till var bennybildningen finns anatomiskt. Vid klass
I finns påvisbar HO vid röntgen men inga funktionella begränsningar. Klass II inkluderar de
som har begränsning i en eller flera rörelseplan. Klass III är ankylos (6).
Hos personer med brännskada förekommer HO oftast i armbågsleden. Det visar sig genom
nedsatt ledrörlighet, smärta och oförmåga att klara av personlig ADL. Förekomsten av HO
redovisas i en reviewartikel till 1,2 % av alla personer som söker sig till brännskadeenheter.
Röntgen tas för att diagnostisera HO och i dessa studier har röntgen endast utförts på de
personer med brännskada som har de karaktäristiska kliniska symptomen så den verkliga
prevalensen är inte känd (7).
I andra studier som screenat alla patienter för att se om de har HO har prevalensen varit
betydligt högre, 13 % till 35 % (8).

Om HO fortskrider och påverkar funktionen, är kirurgisk behandling indicerat och den
postoperativa behandlingen kan då bestå av kontinuerlig passiv rörelseträning och strikt
sjukgymnastik innefattade aktiv träning kombinerat lagringsställningar med ortoser där man
alternerar lagringsställningarna mellan till exempel flexion /extension eller
pronation/supination i armbågsled (9,10).
Kliniska omständigheter
Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala har, tillsammans med Linköping,
sedan 2010 riksspecialitet på vård av patienter med brännskada. En allvarlig komplikation vid
brännskada är heterotopisk bennybildning.
Behandlingsmål
Förebygga HO eller minska konsekvensen av kliniska symptom på HO. Det främsta målet
med den sjukgymnastiska träningen efter diagnosen HO är att bibehålla eller att försöka
uppnå funktionell ledrörlighet.
Litteratursökning
Sökord: heterotopic ossification, heterotopic bone formation, burns.
Databaser: Pubmed. Medline (sökår 1996 och framåt).
Manuell sökning har även utförts genom att gå igenom de referenser som finns i de artiklar
som hittats via artikelsök.
Resultat
Riskfaktorer för utveckling av HO är långdragen immobilisering (9,11), sårskada kring leden
(11,12), forcerad mobilisering av leden (11,13).
Ju längre leden hålls stilla desto stelare kommer den att bli och desto större skada kommer det
att bli på mjukdelarna om leden tas abrupt genom sitt rörelseomfång (9).
Det finns ett starkt samband mellan öppna sår över armbågsled och utvecklandet av HO över
armbågsleden. För att minimera risken för HO bör man prioritera sårläkningen av huden över
leder (11,12).
Sjukgymnastiken rekommenderas att utföras med aktiva eller aktivt avlastade
rörelseövningar. Rörelserna ska göras inom ett smärtfritt rörelseomfång och inte förbi (9,13).
Övningarna kan även bestå av försiktig stretch och motståndsträning i rörelsens slutläge (9).
Sjukgymnastiken ska bestå av passiv rörelseträning när patienten är nersövd och aktiv
rörelseträning i det smärtfria rörelseomfånget när patienten är vaken. Under inga
omständigheter får leden forceras efter att motstånd har känts (14).
Förutom konventionell sjukgymnastik, kan användandet av kontinuerlig passiv rörelseträning
vid HO vara effektiv och säker (15).
Traditionellt har uttag av passivt rörelseomfång (PROM) ansetts som en kontraindikation vid
HO och ansetts kunna leda till en utveckling eller förvärra bildandet av HO. En genomgång
av litteraturen har visat att påtvingad manipulation av stela leder kan leda till HO men detta är
inte synonymt med PROM (16).
De studier som drar slutsatsen att vid förekomst av HO ska den passiva träning av
rörelseomfång (PROM) stoppas och endast aktiv träning av rörelseomfång (AROM) till
smärtgräns tillåtas rekommenderar dock kontinuerligt passivt rörelseuttag (CPM) (13,15,17).
En studie på råttor visar att ju längre tid en led är immobiliserad och ju mer frekvent
ledrörlighetsträningen utförs på leden desto högre grad av HO. Vid denna studie togs full
ledrörlighet ut och om det var nödvändigt utfördes forcerat uttag (manipulation) för att få ut
maximal ROM (18).

En ny studie som undersökt hur sjukgymnaster och arbetsterapeuter behandlar patienter med
HO som inte har opererats, i USA, Australien, Canada och Nya Zeeland visar att
rörelseträning till smärtgräns var den mest frekvent rapporterade behandlingen (68%), följt av
kontinuerlig passiv rörelseträning (12%), skenor i statiska positioner (12%), kraftfull träning
(6%) och ingen träning (4%). Eventuella skillnader av resultatet av de olika behandlingarna
finns inte redovisat (19).
Omhändertagande av patienter med heterotopisk bennybildning efter brännskada på
brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset.
Vid misstanke om HO, när patienten har ökad smärta och minskat rörelseomfång, tas en
röntgen för att påvisa eller utesluta HO.
När patienten är nersövd tränas ledrörligheten passivt av ansvarig sjukgymnast. Rörelserna
utförs försiktigt och leden får inte forceras efter att motstånd har känts (14).
När patienten är vaken övergår träningen till aktivt avlastad och om möjligt till aktiv träning,
rörelserna utförs inom ett smärtfritt rörelseomfång och inte förbi (9,13).
Utvärdering
Vid passiv och aktiv rörelseträning utförs en bedömning av rörelseomfång, vid inskränkning
mäts ledrörligheten med goniometer (20). En smärtanamnes tas. Vid rörelseuttag utförs även
en bedömning av rörelsesmärta. Smärtintensitet utvärderas med hjälp av visuell analog skala
(VAS) (21).
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