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I Danmar k blev der i 2018 isat 10.413 pr imær e total hoftealloplastikker (THA), og af disse
havde omkr ing 15% en såkaldt dual mobility cup (DMC) [1]. DMC har i modsætning til
standar dcuppen to ar tikulationer : en ar tikulation mellem caput (ledhoved) og liner
(plastikindsats) samt en mellem liner og cup. Designet mindsker r isikoen for luksation, som
er den hyppigste komplikation i for bindelse med THA og var den næsthyppigste år sag til
r evision i Danmar k i 2018 [1]. Risikoen for luksation ved pr imær THA er 3,4% [2]. DMC br uges
især til patienter , hvor det vur der es, at der er høj r isiko for luksation. Således vil DMC med
for del kunne over vejes hos meget adipøse patienter , patienter med kognitiv svækkelse, som
for venteligt vil have svær t ved at over holde de postoper ative r estr iktioner , patienter med
neur ologisk lidelse eller ældr e med nedsat pr opr ioception og der med øget r isiko for fald
[3]. Pga. stigende anvendelse af DMC er det nødvendigt med øget fokus på de specielle
for holdsr egler , der skal tages ved hofteluksation med en DMC. Vi beskr iver en sygehistor ie
med en iatr ogen intr apr ostetisk dislokation (IPD) af liner en efter lukket r eponer ing af
lukser et THA med DMC.

Ugeskr Læger 2020;182:V04200258

Side 1 af 5

VIDENSKAB

Den lukserede liner, der kom til syne i operationsfeltet med koaguleret blod efter gennembrydning af
fascien.

SYGEHI STORI E
En 83-år ig kognitivt velbevar et mand fik pga. hoftear tr ose isat en højr esidig THA med DMC
på et r egionshospital. Oper ationen og efter for løbet var ukomplicer et. Fem uger sener e
opsøgte han en skadestue på et andet r egionshospital, da han havde smer ter omkr ing højr e
hofte. Han havde siddet på et toiletbr æt og bøjet sig ned for at smør e fødder , hvilket
medfør te dyb fleksion samt indadr otation og adduktion i den oper er ede hofte og
r esulter ede i smer ter og immobiliser ing. En r øntgenoptagelse af højr e hofte viste bager ste
hofteluksation (Fig u r 1 A). På skadestuen blev hoften r eponer et i r us med pethidin og
stesolid, og den efter følgende r øntgenoptagelse af hoften blev vur der et som nor mal.
Patienten blev indlagt på en medicinsk afdeling pga. svimmelhed i dagene op til luksationen.
Til næste dags r øntgenkonfer ence blev det konstater et, at caput stod excentr isk i cuppen, og
at liner en ikke var på plads (Figur 1B), et såkaldt bubble sign [4]. Patienten var i
velbefindende og uden tegn på neur ovaskulær påvir kning i højr e under ekstr emitet. Han
blev oper er et dagen efter , hvor liner en kom fr em i oper ationsfeltet ved gennembr ydning af
fascien. Liner og caput blev udskiftet, og halslængden blev øget for at give mer e stabilitet
(Figur 1C). For løbet efter r evisionen var ukomplicer et.
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DI SKUSSI ON
IPD efter pr imær THA med DMC er et sjældent, men kendt fænomen. Oftest ses det pga.
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mange år s slid på liner en og hos r evisionshofter ne [3-5]. Der skal stor e kr æfter til at
disintegr er e liner en fr a caput, da denne under oper ationen mekanisk bliver pr esset ned
over caput under br ug af stor e kr æfter . En ukor r ekt samling vil kunne give IPD ved
luksation, og liner en bør der for ses på caput på en r øntgenoptagelse, inden man for søger
en lukket r eponer ing. Da r øntgenoptagelser ikke altid afslør er den lukser ede liner , kan en
CT der for vær e r elevant til pr æoper ativt at identificer e liner ens placer ing. IPD kan aldr ig
r eponer es lukket og kr æver altid kir ur gisk inter vention, og hvis caput er excentr isk placer et
i cuppen, bør man få mistanke om IPD.
IPD for ekommer hyppigst iatr ogent og beskr ives som r esultat af en »øloplukker effekt«,
hvor liner en fanges på kanten af cuppen eller af et knoglefr emspr ing [4]. Den stør r e ydr e
diameter på liner en ift. en standar d-THA gør , at der skal stør r e distr aktion til at få liner en
fr i af cuppen, hvor for den er svær er e at r eponer e. Hvis distr aktionen bliver for lille, kan
der for ekomme impingement og sekundær r isiko for »øloplukker effekt«. Addona et al [5]
fandt, at 71% (fem af syv) IPD skete efter lukket r eponer ing – her af to efter pr imær THA.
Dette er i over ensstemmelse med r esultater ne af et r eview, hvor man fandt, at 79% (15 af 19)
opstod iatr ogent – her af fem efter pr imær THA [4].
På baggr und af stigende br ug af DMC anbefales det, at r eponer ing af en lukser et THA med
DMC altid for egår med r øntgengennemlysning under gener el anæstesi med
muskelr elaksation. Da åben r eponer ing kan blive nødvendig, anbefales lukket r eponer ing
kun (medmindr e der er neur ovaskulær påvir kning af benet), hvis en kir ur g med er far ing i
åben hoftekir ur gi kan tilkaldes. Alle læger , der for etager r eponer ing af lukser et THA, bør
således kunne vur der e, om det er en DMC, der er isat, og om liner en er fastsiddende på
caput for at sikr e r eponer ing under optimale betingelser .
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SUMMARY

Dislocated dual mobility liner after hip dislocation
Ander s Elneff Gr aver sen & Claus Var num
Ugeskr Læger 2020;182:V04200258
Intr apr osthetic dislocation (IPD) dur ing closed r eduction in pr imar y total hip ar thr oplasty
(THA) with a dual mobility cup (DMC) is a well-known, but r ar e complication. DMC accounted
for 15% of all cups in pr imar y THA in Denmar k in 2018, and the pr evalence of DMC is
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incr easing. We pr esent a case r epor t of an 83-year -old man, who had an atr aumatic hip
dislocation five weeks after pr imar y THR. After closed r eduction with sedation in the
emer gency depar tment, IPD occur r ed. We r ecommend r epositioning of a dislocated THA
with DMC to be done by use of fluor oscopy under gener al anesthaesia with muscle
r elaxation.
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