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Resurfacinghoftealloplastikker
med 15 års opfølgning
Sammenlignelige gode resultater i både de kliniske scorer og
proteseoverlevelsen, men årsagerne til revision var forskellige.
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Konceptet bag r esur facinghoftealloplastik med bevar else af en del af caput femor is samtidig
med, at collum femor is bevar es, er umiddelbar t attr aktivt. Der har imidler tid vær et en del
komplikationer blandt andet i for m af collum femor is-fr aktur er , caputnekr oser og
pseudotumor er samt for højede metalionmålinger i ser um/fuldblod. Der har der for vær et
r ejst en del kr itik af denne oper ationsmetode. Gode videnskabelige studier , hvor man
under søger langtidsr esultater ne for denne pr otese, har manglet. Det aktuelle studie er en
15 år s opfølgning af et r andomiser et studie, hvor der er sammenlignet med metal mod
metal-total hoftealloplastik. Revisionsr aten var ikke signifikant for skellig for de to
pr otesetyper , men der var signifikant fler e r evisioner i r esur facinggr uppen på gr und af
pr oteseløsning.
Pr ofessor Sør en Over gaar d, Odense Univer sitetshospital, kommenter er : »Det er
aner kendelsesvær digt, at for fatter ne har fulgt op på dette studie, som er initier et for ca. 20
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år siden. En klar svaghed i RCTʼen er , at man ikke har inkluder et guldstandar den som
kontr olgr uppe, nemlig en total hoftealloplastik med en ledskål af plastik og et hoved af
metal. Der findes få kontr ollede ser ier med r esur facinghofter , som viser gode r esultater ,
og hovedpar ten af patienter ne med denne type hofter er tilfr edse, som i dette studie. Disse
r esultater over skygges dog for tsat klar t af usikker heden ved indsættelse af en metalhofte
med stør r e r eoper ationsr ate, dår liger e r esultat efter r eoper ation og konstant for højet
metalionniveau i blodet, som kan medfør e stor utr yghed hos patienten med mulig r isiko for
stor e vævsr eaktioner , påvir kning af bloddannende or ganer og en måske lille langtidsr isiko
for cancer udvikling. Der er for sat enighed i Nor den om, at metalhofter ikke har en plads i
r utinebehandlingen af patienter med degener ative hoftesygdomme«.
Vendittoli PA, Shahin M, Rivièr e C et al. Hip r esur facing compar ed with 28-mm metal-on
metal total hip r eplacement. J Bone Join Sur g Am 11. jun 2020 (e-pub ahead of pr int).
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