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Abstract 
 
Keywords; Metal-on-metal, MoM, hip resurfacing, hip arthroplasty, cobalt, chromium, 
pseudotumor. 
 
Background: Complications with metal-on-metal (MoM) hip arthroplasties have been 
known for several years. Increased cobalt and chromium levels and soft-tissue reactions 
known as pseudotumors have been revealed in an increasing amount of patients with MoM 
hip arthroplasties. Pseudotumors damage both soft-tissue and bone surrounding the 
prosthesis. We have followed a group of patients with MoM hip resurfacing arthroplasties in 
Norway to reveal complications and treat these adequatelly. 
 
Material and method: 36 patients (27 men) after MoM resurfacing hip arthroplasties were 
examined for hip function and whole-blood levels of cobalt and chromium at a mean of 4 and 
5,4 years after surgery. Hip function were assessed with Harris Hip Score, UCLA Activity 
Score and Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score. 19 patients were examined using 
MARS-MRI. 
 
Results: No significant reduction in hip function was found in the group with complications. 
Women had significantly higher levels of cobalt (p=0,030) and chromium (p=0,037). Four 
patients had pseudotumors (3 women) and the incidense was higher in women (p=0,011). 
Pseudotumors were also associated with increased levels of cobalt (p=0,026) and chromium 
(p=0,019) at 5,4 years. Formation of pseudotumors correlated with smaller femoral 
components (r=-0,520; p=0,016). Five patients were revised giving a cumulative survival rate 
of 92,9% and 82,6% at five and eight years.  
 
Conclusion: The functional outcome of MoM hip resurfacing is generally good, but does not 
justify the risk of severe complications. Regular postoperative observation of patients with 
MoM articulations is necessary because of pseudotumores without symptoms. Comparable 
clinical results have been shown in recent studies with alternative articulations eliminating 
the risk of adverse effects caused by metal particles. We therefore do not recommend to 
continue MoM resurfacing as standard treatment for primary arthritis. 
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Forkortelser og begreper 
 
MoM = ”Metal-on-metal” (no; metall på metall) 

MoP = ”Metal-on-polyethylene” (no; metall på polyetylen) 

HRA = ”Hip Resurfacing Arthroplasty” (no; overflateerstattende protese i hofteleddet) 

THA = ”Total Hip Arthroplasty” (no; standard totalprotese med stamme i hofteleddet) 

Resurfacing = no; overflateerstatning (synonymt med HRA) 

BHR = ”Birmingham Hip Resurfacing” (Smith and Nephew) (type resurfacingprotese) 

ASR = ”Articulate Surface Replacement” (DePuy) (type resurfacingprotese) 

Co = Kobolt 

Cr = Krom 

CoCr = Kobolt og krom 

Mean = Gjennomsnitt 

SD = ”Standard deviation” (no; standardavvik) 

Range =  Observasjonsfelt 

MR-MARS = Magnetisk ressonanstomografi med metallartefakt reduserende sekvens 
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1 Innledning 
Artrose, eller slitasjegikt på folkemunne, har i løpet av det siste århundret gått fra å være en 
uungåelig del av aldringsprosessen til å bli et lyte fullt mulig å behandle. I løpet av de siste 
150 år har vi beveget oss fra total eksisjon av leddet til moderne protesekirurgi med tilnærmet 
normalanatomisk rekonstruksjon av leddet og dets egenskaper. Kommersialisering av 
protesemarkedet, så vel som det meste av medisinsk utstyr, har skapt store økonomiske 
incentiver for å skape de beste protesene. Som et resultat av denne prosessen kom den siste 
generasjon av resurfacingproteser (overflateerstattende hofteproteser) på markedet på slutten 
av 90-tallet (1).  
Både ortopeder og pasienter ble forespeilet en ortopedisk revolusjon. Med sin metall på 
metall (MoM) artikulasjon skulle de nye protesene tilby funksjon og bevegelighet overlegen 
andre proteser på markedet kombinert med suveren slitestyrke og bevaring av benvev. 
Endelig et godt alternativ for yngre pasienter med artrose som stilte høye krav til sin hofte og 
protesene ble av dette markedsført som ”the Sport Hip”. Protesene ble raskt populære verden 
over. I Storbritannia økte bruken av MoM fra 7,5% til 31,1% fra 2003 til 2007 (2). I 2006 
utgjorde resurfacing 11% av primærprotesene og i Australia utgjorde de året før 9% av 
primærprotesene (3). MoM resurfacing fikk aldri ordentlig fotfeste i Norge og på det meste 
utgjorde resurfacing 1,5-2% av primærprotesene mellom 2008 og 2009 (4).  
Utover 2000-tallet kom kasusrapporter om leddnære masser som reaksjon på metallpartikler 
fra protesene. Proteseregistre fanget opp høye revisjonsrater og advarsler mot å implantere 
MoM ble utstedt. Bruken av MoM resurfacing falt drastisk til 1,1% i Storbritannia og 1,3% i 
Asutralia (2, 5). I Norge var kun 16 av nærmere 8000 primæroperasjoner 
resurfacingprosedyrer i 2013 (4).  
 
1.1 Hofteleddsartrose 
Artrose er en degenerativ lidelse som primært affiserer leddbrusken i et ledd. Leddbrusk 
består hovedsakelig av bindevev (kollagen type 2) og vann (bundet i proteoglykaner). 
Brusken har to funksjoner i leddet; gi tilnærmet friksjonsfri bevegelse sammen med 
synovialvæske og fordele kraften jevnt utover leddflaten (6). Essensen i patofysiologien er at 
leddbrusken mister sine elastiske egenskaper, kraftfordelingen på leddflaten blir ujevn og 
brusken slites der kraftoverføringen er størst. I de senere år har det blitt økende fokus på 
kondrocyttenes skifte fra hviletadie til cytokinproduserende pro-inflammatoriske celler som 
bidrar til ytterligere skade (7). Når brusken slites ned gnisses det mot underliggende benvev 
som sammen med en betennelsesreaksjon i 
både brusk og leddkapsel produserer smerte 
(8). Andre symptomer er stivhet og redusert 
beveglighet.  
Forekomsten av hofteleddsartrose er i en 
norsk populasjon estimert til 5,5% (9). 
Risikofaktorer er alder, tidligere skade, 
overvekt (BMI>30), genetisk sårbarhet, 
medfødte misdannelser (hofteleddsdysplasi) 
og mekaniske akseforstyrrelser (7, 9, 10). 
Tidlig artrose kan enklest visualiseres på 
konvensjonelle røntgenbilder, før leddsmerter 
gjør seg gjeldende (11). Røntgenologiske tegn 
på artrose er redusert leddspalte, osteofytter, 
subkondral sklerose og bencyster. I noen 
tilfeller vil pasienten ha plager forenlig med Bilde 1 viser begynnende artroseforandringer i et 

hofteledd. 
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artrose, men med negative røntgenfunn. Da vil CT eller MR kunne avsløre leddforandringer 
som ikke er synlige på konvensjonell røntgen.  
 
1.2 Konvensjonell behandling 
Endelig behandling av hofteleddsartrose er totalprotese (THA). I Norge er artrose 
hovedårsaken til primæroperasjon med THA i 80% av tilfellene (4). Andre årsaker er sequele 
etter hofteleddsdysplasi og collumfrakturer. Selv om vi mange år har hatt gode proteser som 
kan implanteres med svært lav risiko hvis inngrepet foregår elektivt, vil man gjøre pasienten 
en bjørnetjeneste hvis man tyr til protesekirurgi for tidlig i forløpet. Standard primærproteser 
i Norge viser i dag ca 15-års ovelevelse på ca 90% (4). Det vil si at desto tidligere en protese 
implanteres og desto yngre pasienten er, jo høyere er sannsynligheten for at protesen må 
revideres, en eller flere ganger, før pasienten dør. Dette er i seg selv en omfattende prosedyre 
og mulighetene for tilfredstillende resultat er redusert med mindre vitalt benvev å feste 
komponentene i. Slik sett er det ønskelig å avvente med primæroperasjon til konservativ 
behandling ikke lenger fører frem. Pasienten skal selvfølgelig ikke lide unødvendig heller og 
primæroperasjon bør ideelt sett være et krysningspunkt der pasientens plager overstiger det 
som kan håndteres med konservativ behandling og en avgjørelse tatt i samråd mellom 
ortoped og pasient. Det er utviklet flere hjelpemidler for å bestemme intervensjonsgrenser, 
deriblandt Harris Hip Score og HOOS, for når protese bør vurderes (12). 
Før det er aktuelt med protese vil pasienten utredes primært med røntgenbilder, 
funksjonsundersøkelse med fokus på gange og leddbevegelighet samt registrering av smerte 
og andre symptomer. Hvis pasienten på kontakttidspunkt ikke er kandidat for protese 
forsøker man å lindre plager med konservativ behandling. Dette innebærer fysikalsk 
behandling med smertelindring og bevegelighetstrening (12). Smertelindring forsøkes 
oppnådd med paracetamol og/eller NSAIDs hvis det foreligger tegn på inflammatorisk 
komponent. Bevegelighetstreningen forsøker å bevare normal bevegelse i leddet. Her er det 
ofte aktuelt med fysioterapi. Vektredusjon anbefales både for å redusere kraften leddet 
utsettes for, men også for å redusere risiko ved en senere operasjon. Pasientene følges så i 
dette regimet inntil en intervensjonsgrense er nådd eller pasient og ortoped i samråd beslutter 
at protese er indisert.  
 
1.3 Standard totalproteser 
Standard totalproteser består tradisjonelt av to komponenter. En femurkomponent med en 
stamme som festes i margkanalen i 
femur etter at collum og caput femoris er 
fjernet og et hode som danner ledd med 
acetabulumkomponenten i bekkenet. 
Acetabulumkomponenten er koppformet 
og festes i acetabulum etter at denne er 
boret opp. Komponentene kan festes 
både med og uten sement avhengig av 
protesetypen. Siden 70-tallet har metall 
på polyetylen (MoP) vært den mest 
brukte artikulasjonen der 
femurkomponenten består av rustfritt 
stål og acetabulumkomponenten er av 
polyetylen (13). Disse protesene med Sir 
John Charnleys design i spissen har vist 
generelt svært gode resultater med 

Bilde 2 viser standard totalprotese i høyre hofte og MoM 
resurfacingprotese i venstre hofte. Legg merke til forskjellen 
på størrelsen av caput på de to proteser. 
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hensyn til både funksjon og varighet med 95 og 80% 
proteseoverlevelse etter henholdsvis 10 og 25 år (14).  
Problemer med standard MoP proteser har vært 
luksasjoner der caput på femurkomponenten ved 
overdrevne leddutslag dislokeres fra 
acetabulumkomponenten, osteolyse og løsning av 
komponentene som følge av reaksjoner mot sement 
og slitasjepartikler fra polyetylen og redusert 
beveglighet pga. den lille caputdiameter (22-28 mm) 
benyttet i protesene (14).  
 
1.4 Metall på metall og 

resurfacing 
Resurfacingproteser består som standard totalproteser 
av to komponenter, en til femur og en til acetabulum. 
Femurkomponenten består av et uthulet, kunstig 
lårbenshode med en kort stamme som festes over 
caput femoris. Slik vil man ved implantasjon kun 
behøve å remodelere caput femoris slik at protesen 
kan introduseres over dette og på den måten spare 
mye benvev inkludert collum femoris. 
Caputdiameteren på protesene blir således større en for standard proteser og de fleste typer 
har størrelser fra 38-58 mm. Acetabulumkomponentens konkave flate er derfor større for å 
kunne romme den store caputdiameteren.  
Ideen om resurfacing er ikke ny. Smith-Petersen forsøkte i 1920-årene å regenere brusk i 
hofteleddet med bruk av en glassform over caput femoris med elendig resultat, noe Charnley 
også skulle oppleve da han 30 år senere forsøkte det samme konseptet med teflon (13). På 70-
tallet ble resurfacing forsøkt på nytt med MoP artikulasjon som endte i 12.3% revisjonsrate 
ved studiens slutt og estimert revisjonsrate på optil 34% etter 5 år (15). 
Den siste generasjon resurfacingproteser kom på markedet i 90-årene. I disse protesene var 
begge komponenter av metall (kobolt-krom-molybdenum). Kun med 

acetabulumkomponenten av metall kunne denne 
lages tynnvegget nok til å spare benvev i 
acetabulum samtidig som den rommet den store 
caputdiameteren på femurkomponentene (16). Med 
store hoder ville man også oppnå bedre bevegelighet 
i leddet og med den korte stammen på 
femurkomponenten ville kraftoverføringen til femur 
bedres slik at collumfrakturer som var et problem på 
70-tallet kunne unngåes.  
De første resultatene av MoM resurfacing var svært 
lovende. Korttidsresultatene på slutten av 90-tallet 
dokumenterte opp til 99% proteseoverlevelse over 
de første 1,5 år (17, 18). Dette sammen med bedre 
bevegelighet enn standard totalproteser fikk mange 
til å se på konseptet med nye øyne. McMinn et al 

(19) fulgte 440 proteser over gjennomsnittlig 3,3 år med kun en revisjon. At 186 proteser ble 
ekskludert fra nevnte artikkel ble først et tema for diskusjon da komplikasjonene med MoM 
gjorde seg gjeldende. De første mellomresultatene fra større materialer viste også god 

Bilde 3 viser moderne MoM 
resurfacingprotese. Legg merke til den store 
caputdiameter og de tynne vegger i 
acetabulumkomponenten. 

Bilde 4 viser femurkomponenten til en 
resurfacingprotese i en modell av femur. Legg 
merke til at collum og deler av caput femoris er 
bevart. 
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proteseoverlevelse på opp mot 98% etter 8 år med suveren funksjon i forhold til standard 
THA (20, 21).  
 
1.5 Revolusjon til katastrofe 
Utover 2000-tallet mens man ventet på langtidsresultatene fra de større resurfacingkohorter 
kom kasusrapporter om lokale vevsreaksjoner og benigne masser hos pasienter med MoM 
resurfacing (22). Disse gav symptomer og ved revisjon ble det funnet nekrotisk materiale. 
Ved patohistologisk analyse av massene ble de funnet å inneholde store mengder kobolt og 
krom (23, 24).  
Det har vært brukt flere betegnelser på lokale vevsreaksjoner mot kobolt og krom i 
litteraturen. ARMeD (”adverse reaction to metal debris”) og ALTR (”adverse local tissue 
reaction”) brukes ofte som samlebetegnelse på alle typer reaksjoner mot kobolt og krom i 
vevet. ALVAL (”aseptic lymphocyte-dominated vasculitis-associated lesion”) brukes som 
histologisk betegnelse på reaksjonen og metallose brukes om makroskopisk synlige diffuse 
vevsreaksjoner. Pseudotumor brukes om vevsreaksjoner som har dannet en mer eller mindre 
avgrenset masse, ofte med cystisk utseende. Litteraturen er likevel ikke helt konsis og 
begrepene brukes ofte om hverandre. Vi vil hovedsakelig forholde oss til begrepet 
pseudotumor videre.  
Slitasje av komponentene og vevsreaksjon på kobolt- og krompartiklene som ble ionisert på 
fri form har blitt en forklaringsmodell på forekomsen av pseudotumores og høye verdier av 
kobolt og krom i blod ble vist å korrelere med forekomst av pseudotumores (25-27). 
Prevalensen av pseudotumores har variert mellom studier. Det er funnet pseudotumores hos 
7-40% av pasienter med MoM resurfacing (28-32). Disse destruerer både ben og bløtvev og 
kan gjøre revisjonskirurgi svært vanskelig (33).  
Den store suksessen med MoM resurfacing uteble med langtidsresultatene. En større artikkel 
i Lancet (34) viste 5-års revisjonsrate på 6,1% for MoM mot 1,6% for konvensjonell MoP. I 
et annet materiale ble 5-års proteseoverlevelse estimert til 87.5% (31). Andre forfattere har 
funnet proteseoverlevelse på 91-94% etter 8-10 år (28, 35). De dårlige langtidsresultatene og 
faren for å utvikle pseudotumores har dreid fokus mot overvåkning av pasienter med MoM 
proteser initiert av britiske helsemyndigheter i 2010 (MDA/2010/033). Senere har 
anbefalninger om oppfølgning med fokus på klinikk, årlige undersøkelser av 
metallionekonsentrasjoner i blod og bildediagnostikk utkommet i flere land, inkludert Norge.  
 
1.6 Mål for oppfølgning ved OUS Ullevål 
Ved OUS, Ullevål ønsket vi først og fremst å følge pasientene med MoM resurfacing etter 
NRLs (Norsk register for leddproteser) anbefalninger for å avdekke komplikasjoner og 
behandle disse adekvat. Vi ønsket samtidig å undersøke hvordan det gikk med norske 
pasienter som hadde fått protesene. Hvordan er deres funksjon over tid og forandret denne 
seg. Videre ønsket vi å kartlegge innholdet av kobolt og krom i blod, om dette forandret seg 
over tid og om det var sammenheng mellom forhøyede verdier og kjønn, komponentenes 
stilling og pseudotumores. Hvor mange utviklet pseudotumores og hva var risikofaktorer for 
dette. Til slutt ønsket vi å undersøke hvor mange som ble revidert og proteseoverlevelsen i 
vårt materiale. 
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2 Materiale og metode 
2.1 Materiale 
Mellom juni 2005 og mars 2011 fikk 38 pasienter (41 hofter) MoM hofteprotese ved OUS 
Ullevål. Alle operasjonene ble utført av erfarne ortopeder i bakre tilgang. Alle pasientene ble 
invitert til å delta i kohorten. 1 pasient (1 hofte) som hadde fått resurfacing ved et annet 
sykehus, men hadde OUS Ullevål som lokalsykehus ble inkludert. To pasienter som fikk 
resurfacing ved OUS Ullevål hadde tidligere fått resurfacing i sine kontralaterale hofter (2 
hofter) ved et annet sykehus og disse hoftene ble også tilbudt deltagelse. To pasienter (2 
hofter) ønsket ikke ytterligere oppfølgning og en pasient (1 hofte) hadde dødd av årsaker ikke 
relatert til resurfacing. Disse 3 pasienter er ekskludert fra analysene. To pasienter (2 hofter) 
var revidert til en standard protese før første kliniske kontroll og en mann (1 hofte) møtte kun 
til MR-undersøkelse. Oppfølgningstiden for pasientene etter primæroperasjon var 
gjennomsnittlig 6,1 år (min.-max.; 3,4-9,2) ved endt observasjonstid i oktober 2014. 
 
Materiale Menn Kvinner 
Pasienter 27 9 
Hofter 30 11 
Mean alder v. opr. 50 år (34,1-68,2) 44 år (19,5-59,2) 
Median caputdiameter 50 (46-54) 46 (38-50) 
Mean inkliniasjon 45 (36-55) 48 (38-64) 
Mean anteversjon 17 (2-37) 25 (13-37) 
Protese   
BHR 26 9 
Durom 2 - 
ASR - 1 
BHR + Corail 2 1 

Tabell 1 illustrerer pasientdemografien i materialet. Inklinasjon og anteversjon er beskrevet i grader.  

35 proteser var av typen Birmingham Hip Resurfacing (Smith and Nephew), 2  proteser av 
typen Durom Hip Resurfacing (Zimmer), 1 protese av typen ASR Hip Resurfacing (DePuy) 
og 3 proteser hadde BHR (Smith and Nephew) kopp og Corail (DePuy) stamme, altså 3 
MoM totalproteser med stamme. Protesene med stamme er håndtert som 
resurfacingprotesene i materialet. Det var ingen forskjell i alder ved operasjon eller 
inklinasjon mellom menn og kvinner (Mann-Whitney U-test; p=0,15-0,23). Menn hadde 
større caputdiameter (p<0,001) og kvinner hadde gjennomsnittlig høyere anteversjonsvinkel 
(p=0,015).  
 
2.2 Metode 
Pasientene ble kontaktet per telefon og/eller brev der de ble invitert til å møte til poliklinisk 
kontrolltime på OUS Ullevål med blodprøvetaking samme dag. To leger og en student har 
gjennomført kontrollene. En assistentlege påbegynte oppfølgningen av kohorten og utførte 
den første kontrollen av pasientene. En medisinstudent (AØ) og en overlege (SR) utførte den 
andre kontrollen. Den første kontrollen (ktr. 1) fant sted i gjennomsnitt 4,1 år (3,6-4,6) etter 
primæroperasjon og den andre (ktr. 2) i gjennomsnitt 5,4 år (4,9-5,8) etter primæroperasjon. 
33 pasienter (38 hofter) kom til ktr. 1 og 30 pasienter (35 hofter) kom til ktr. 2. Dessverre har 
ikke alle paramerte blitt undersøkt ved alle kontroller og en oversikt over hvor mange som 
har blitt undersøkt med de aktuelle parametre framgår av tabell 2. Pasientene ble vurdert 
klinisk for plager og funksjonsnivå med Harris Hip Score (HHS), Hip disability and 
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Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) og UCLA Activity Score. Videre ble det tatt 
blodprøver for å undersøke for innhold av kobolt (Co) og krom (Cr) i helblod. Blodprøvene 
ble analysert hos Fürst Medisinske Laboratorium i Oslo. MR-undersøkelsen ble utført i 
gjennomsnitt 5,5 år (2,3-8,9) etter primæroperasjon ved OUS Ullevål og bildene gransket av 
en erfaren muskel-skjelett radiolog. Pasientene ble fulgt prospektivt for å se hvem som 
utviklet komplikasjoner. Ved endt observasjonstid har vi analysert resultatene fra 
funksjonsundersøkelse, blodprøver og MR for å undersøke for sammenhenger mellom disse. 
 
N= pas. (hofter) Ktr. 1 (4,1 år) Ktr. 2 (5,4 år) MR (5,5 år) 
HHS 33 (38) 19 (23) - 
UCLA 32 (36) 18 (21) - 
HOOS 32 (36) 19 (23) - 
CoCr 33 (38) 30 (35) - 
MR - - 19 (21) 
Tabell 2 viser antall pasienter og hofter undersøkt med de aktuelle parametre ved henholdsvis ktr. 1 og 2. 

 
2.2.1 Harris Hip Score 
Harris Hip Score (HHS) er et utbredt scoringskjema med lange tradisjoner i ortopedien. Det 
brukes til å evaluere symptomer og funksjon. HHS brukes før protesekirurgi som et 
hjelpemiddel for når protese er indisert og kan også brukes etter operasjon for å følge 
resultatet av kirurgi. Det er 5 kategorier som scores der høyere poengsum er utrykk for 
mindre smerter og bedre funksjon; smerte (maks 44); funksjon/ADL (maks 14); 
gangfunksjon (maks 33); leddutslag (maks 5); deformitet (maks 4). Maksimal poengsum er 
100 som tilsier ingen smerte eller redusert funksjon (symptomfri). Under 70 regnes som 
dårlig resultat, mens 90-100 regnes som godt resultat (36). 
Det ble brukt en godkjent norsk oversettelse (vedlegg 1). Hos pasienter med bilaterale 
proteser viste det seg vanskelig å utføre HHS for hver hofte og for disse pasientene ble det 
utført en HHS for begge hoftene. 
 
2.2.2 Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score 
Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) er et spørreskjema pasienten selv 
fyller ut og gir et uttrykk for pasientens subjektive oppfatning av sin hofte og hvilke plager 
og begrensninger denne gir. HOOS finnes i flere utgaver. Vi har brukt norsk versjon LK.1.1 
som inneholder 39 spørsmål fordelt på 5 kategorier; generelle symptomer (inkl. stivhet); 
smerte/verking/ubehag; aktivitetsbegrensninger i dagliglivet (ADL); aktivitetsbegrensninger, 
fritid og idrett; livskvalitet (vedlegg 3). Spørsmålene besvares ved avkrysning i 1 av 5 bokser 
på en skala fra ”aldri” til ”alltid” om hvor ofte en plages eller begrenses av sin hofte. Hver 
kategori gir en poengsum fra 0-100 (symptomfri) som regnes ut ved hjelp av eget Excel-ark 
(www.koos.nu). Pasientene fylte selv ut HOOS på kontroll. De som hadde bilaterale proteser 
fylte ut et HOOS-skjema for begge hofter.  
 
2.2.3 UCLA Activity Score 
University of California Los Angeles Activity Score (UCLA activity score) er en skala med 
10 bokser som beskriver ulike aktivitetsnivåer fra ”sengeliggende” (1) til ”deltar regelmessig 
i belastende aktiviteter” (10). Belastende aktiviteter er forklart som jogging, tennis eller ski. 
Pasienten setter et kryss i den boksen som best beskriver hans/hennes aktivitetsnivå. 
Pasientene fylte selv ut UCLA Activity Score på kontroll. Vi har brukt en norsk oversettelse 
(vedlegg 2). 
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2.2.4 Kobolt og krom i helblod 
Det ble tatt blodprøver av pasientene etter kontrolltimen. Blodprøvene ble tatt på K2EDTA-
rør for sportmetaller og sendt til Fürst medisinsk laboratorium i Oslo for analyse. For 
bestemmelse av konsentrasjonen av Co og Cr i helblbod ble induktivt koplet 
massespektrometri benyttet (ICP-MS) med reaksjonsceller for å korrigere for interferenser. 
LOQ (level of quantification) for Co var 0,2 mcg/L og for Cr 0,3 mcg/L. Metodene for Co og 
Cr ved Fürst medisinsk laboratorium viser god overenstemmelse med eksterne 
kvalitetskontroller fra TEQAS (trace elements external quality assessment scheme). 
Vi har i henhold til britiske retningslinjer (MDA/2012/036) og norske anbefalninger (37) 
forholdt oss til konsentrasjoner >7 mcg/L av både Co og Cr som forhøyede og alle verdier  
≤7 mcg/L som akseptable.  
 
2.2.5 Røntgen 
Vi har målt acetabulumkomponentens inklinasjon og anteversjon på postoperative 
røntgenbilder. Inklinasjon ble målt på røntgen bekken (AP) og anteversjon på inskutt 
sidebilde av aktuell hofte. Vi regnet en inklinasjonsvinkel på 45 grader (+/- 10 grader) som 
akseptabel. Hoftene som ble vurdert til å ha en akseptabel inklinasjonsvinkel ble testet mot 
gruppen som hadde en inklinasjonsvinkel som falt utenfor vårt referanseområde. På samme 
måte regnet vi en anteversjonsvinkel på 20 grader (+/- 10 grader) som akseptabel og testet 
gruppen som falt innenfor disse verdiene mot gruppen som falt utenfor. 
 
2.2.6 MR-MARS 
Alle pasientene som fremdeles hadde sin MoM protese in situ ble invitert til undersøkelse 
med MR-MARS (Metal Artifact Reducing Sequence). Noen pasienter hadde som ledd i 
oppfølgning av sin MoM protese allerede tatt MR. Hvis denne var over 1 år gammel ble de 
invitert til en ny undersøkelse. Hvis det forelå flere MR-undersøkelser av samme pasient ble 
den siste brukt. Bildene ble vurdert av en erfaren muskel-skjelett radiolog. Målet var å 
undersøke for tilstedeværelse av pseudotumor samt størrelse, lokalisasjon ift. leddet, form og 
utseende av denne. Størrelsen ble beregnet i største millimeter på axiale og sagitale snitt. 
Utseende ble gradert som solid, cystisk eller kombinert. 
 
2.2.7 Statistiske metoder 
Alle data innhentet ble behandlet anonymt og lagt inn i SPSS® versjon 21 (IBM©) som 
variabler. Alle tester er gjort i dette programmet. For alle tester er konfidensintervallet (CI) 
lagt til 95% og alle resultater med p<0,05 er ansett som signifikante. 
Vi brukte parret T-test for å undersøke for forskjell i funksjonscore (HHS, HOOS og UCLA 
Activity Score) mellom de to kontrollene. For å undersøke for sammenheng mellom 
funksjonsscore og ulike grupper (kjønn, CoCr-nivå, pseudotumor) brukte vi en 
nonparametrisk test (Mann-Withney U test). Fischer’s Exact test ble brukt for å undersøke 
om forekomst av pseudotumores var høyere hos kvinner enn hos menn og for å vurdere om 
komponentenes stilling viste sammenheng med forhøyede verdier av Co- og/eller Cr. 
Spearman’s rho ble brukt for å finne korrelasjon mellom Co- og Cr-verdier ved ktr. 1 og ktr. 
2 og for å finne korrelasjon mellom caputdiameter og forekomst av pseudotumores. 
Proteseoverlevelse ble beregnet med en Kaplan-Meier overlevelsesanalyse der revisjon eller 
observasjonstidens slutt ble satt som endepunkt. Vi beregnet proteseoverlevelsen etter 5 og 8 
år. 
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2.2.8 Etikk 
Protokoll for studien ble sendt til regional etisk komite (REK) for godkjenning. REK vurderte 
prosjektet som kvalitetssikring av en etablert behandling og det falt derfor utenfor 
helseforskningslovens virkeområde og var således ikke fremleggingspliktig. REK mente 
derfor prosjektet kunne gjennomføres uten godkjenning fra dem og hadde ingen innvendinger 
mot at eventuelle resultater ble godkjent (2012/735/REK vest. Alle pasientene gav tillatelse 
til at data innhentet ved funksjonsundersøkelse, blodprøvetaking og MR-undersøkelse kunne 
brukes anonymt.  
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3 Resultater 
3.1 Funksjon 
3.1.1 Harris Hip Score 
Funksjonen på gruppenivå var generelt høy (tabell 3) og det var ingen forskjell i total HHS 
for de 23 hoftene som det er gjort to HHS på (parret T-test; p=0,102). Da vi undersøkte for 
forskjell i kategorien smerte alene fant vi at denne var signifikant redusert fra ktr. 1 til ktr. 2 
(parret T-test; p=0,043; mean=-2,3; SD=5,1). Det var ingen forskjell i total HHS eller smerte 
alene mellom menn og kvinner (Mann Whitney U test; p=0,7). Det var ikke dårligere HHS på 
gruppenivå for pasientene med forhøyede Co- og/eller Cr-verdier (p=0,9). Vi fant heller ikke 
dårligere funksjon hos pasientene med pseudotumores (ktr. 1 og 2; p=0,1-0,8).  
 
3.1.2 UCLA activity acore 
Aktivitetsnivå blant pasientene var generelt høyt ved begge kontroller (tabell 3). Det var 
ingen signifikant forskjell mellom aktivitetsnivået ved de to kontroller (parret T-test; p=0,8) 
eller mellom menn og kvinner (Mann Whitney U test; p=0,5-0,8). Vi fant heller ingen 
forskjell i egenrapportert aktivitetsnivå for pasienten med forhøyede Co- og/eller Cr-verdier 
eller mellom pasientene med og uten pseudotumores  (p=0,4-1). 
 
Undersøkelse N=ant. pas. (hofter) Mean SD Min Max 
HHS ktr. 1      
Total 33 (38) 95 7 71 100 
Smerte 33 (38) 40 6 20 44 
HHS ktr. 2      
Total 19 (23) 97 4 85 100 
Smerte 19 (23) 42 3 30 44 
UCLA      
UCLA ktr. 1 32 (36) 8 2 3 10 
UCLA ktr. 2 18 (21) 8 2 5 10 
Tabell 3 viser resultatene fra funksjonsscoring med HHS og UCLA Activity Score. Total HHS og smerte alene er 
illustrert med gjennomsnittsverdier, standarddeviasjon (CI 95%), minsteverdi og maksverdi. 

 
3.1.3 Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score 
For alle kategoriene behandlet individuelt var det ingen forskjell i resultatene mellom ktr. 1 
og ktr. 2 (parret T-test; p=0,2-0,8), ingen forskjell mellom menn og kvinner ved ktr. 1 eller 
ktr. 2 (Mann Whitney U test; p=0,1-0,9), ingen forskjell mellom pasientene med forhøyede 
CoCr-verdier og akseptable verdier (Mann Whtiney U test; p=0,06-0,83) og ingen forskjell i 
HOOS mellom pasientene med og uten pseudotumores (Mann Whitney U test; p=0,25-1). Av 
figur 1 ser vi at for alle variabler var det mest tilfredshet med funksjon i hverdagslige 
aktiviteter, mens det er scoret lavest i kategorien livskvalitet for alle grupper, men ikke 
signifikant lavere. 
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Figur 1 viser forskjeller i gjennomsnittlig HOOS-score fra ktr. 1 mellom gruppene menn/kvinner, CoCr over og 
under 7mcg/L og for pasienter med (PT +) og uten (PT -) pseudotumor. 

	  
3.2 Kobolt og krom i helblod 
Konsentrasjonen av Co og Cr i helblod korrelerte ved ktr. 1 (Spearman’s rho; r=0,82; 
p=<0,001) og ktr. 2 (r=0,931; p=<0,001). Det var ingen forskjell i konsentrasjon av Co eller 
Cr mellom de to kontroller (parret T-test; Co p=1,000; Cr p= 0,993). Totalt 4 pasienter (2 
kvinner) hadde eller utviklet forhøyede verdier av Co og/eller Cr i løpet av observasjonstiden 
(13,3% ved ktr. 2). De samme 3 pasientene (2 kvinner) som hadde forhøyede Cr-verdier 
hadde også forhøyede Co-verdier. En mann  utviklet kun forhøyede Co-verdier mellom ktr. 1 
og ktr. 2. Kvinnene som hadde forhøyede CoCr-verdier hadde svært høye verdier (figur 2-5). 
Begge hadde unilaterale BHR proteser. Ingen av pasientene med forhøyede verdier (>7 
mcg/L) falt til et akseptabelt nivå under 7 mcg/L. Kvinner hadde signifikant høyere Co- og 
Cr-verdier ved begge kontroller (Mann Whitney U test; Co ktr. 1 p=0,021; Co ktr. 2 p=0,030; 
Cr ktr. 1 p=0,026; Cr ktr. 2 p=0,037). Co- og Cr-verdiene ved ktr. 2 var signifkant høyere i 
gruppen med pseudotumores (Mann Whitney U test; Co p=0,026; Cr p=0,019). Det var ingen 
forskjell i Co- eller Cr-verdi for pasientene som falt utenfor våre definerte grenser for 
inklinasjon (Mann Whitney U test; p=0,27-0,56) eller anteversjon (p=0,52-0,99). Vi fant 
heller ingen sammenheng mellom caputdiameter og CoCr-verdi (Mann Whitney U test; 
p=0,28-0,38).  
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CoCr  Ktr. 1 (4,1 år)  Ktr. 2 (5,4 år) 
Kobolt N Mean (SD) N Mean (SD) 
Menn 26 1,8 (1,6) 23 2,5 (3,4) 
Kvinner 7 34,2 (69,2) 7 36 (65,9) 
Totalt 33 9,5 (35,1) 30 10,2 (33,3) 
Krom     
Menn 26 1,7 (1,2) 23 1,9 (2) 
Kvinner 7 14,4 (26,1) 7 15,6 (24,4) 
Totalt 33 4,7 (13,4) 30 5 (12,6) 
Tabell 4 viser gjennomsnittlige (mean) konsentrasjoner av Co og Cr med standardavvik (SD; CI 95%) i helblod for 
kvinner, menn og totalt. Konsentrasjoner er gitt i mcg/L.  

 

	  
Figur 2 viser de individuelle koboltkonsentrasjoner ved ktr. 1 scatterplot. To kvinner har svært høye verdier og en 
mann har koboltkonsentrasjon rett over 7 mcg/L. 

	  
Figur 3 viser de individuelle koboltkonsentrasjoner ved ktr. 2 i scatterplot. Fremdeles har de samme kvinnene som 
ved ktr. 1 høye verdier og mannen med koboltkonsentrasjon over 7 mcg/L ligger fremdeles over. I tillegg har 
ytterligere en mann nådd koboltkonsentrasjoner over 7 mcg/L 
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Figur 4 viser de individuelle kromkonsentrasjoner ved ktr. 1 i scatterplot. To kvinner har svært høye verdier av 
krom, de samme som har svært høye verdier av kobolt. En mann har kromkonsentrasjon rett under 7 mcg/L og 
ligger tett oppunder referanselinjen for dette. 

	  
Figur 5 viser de individuelle kromkonsentrasjonene ved ktr. 2 i scatterplot. De samme kvinnene som tidligere har 
også her høye verdier i tillegg til at nevnte mann i figur 4 har nådd en kromkonsentrasjon over 7 mcg/L. 
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3.3 MR-MARS og 
pseudotumores 

3.3.1 MR-MARS 
Det ble funnet 5 pseudotumores i 5 hofter 
(24%) hos 4 pasienter (21%). 4 
pseudotumores ble funnet hos kvinner og 
en hos en mann. En kvinne med bilaterale 
proteser hadde to pseudotumores, en i hver 
hofte. Alle pasientene hadde BHR 
proteser. Gjennomsnittlig største diameter 
på sagitale snitt var 39 mm (SD 9,8) og på 
axiale snitt 19 mm (SD 5,5) (tabell 5).  
 

Pseudotumor Str. ax. 

(mm) 

Str. sag. 

(mm) 

Lokalisasjon (ift. 

ledd) 

Form Utseende 

Mann 11 29 Antero-medialt Buet Cystisk 

Kvinne 1 22 52 Anteriort Oval Cystisk 

Kvinne 2 15 46 Anteriort Oval Kombinert 

Kvinne 3 24 35 Omsluttende Annet Kombinert 

 22 32 Postero-lateralt Oval Kombinert 
Tabell 5 viser karakteristika for de individuelle pseudotumores funnet med MR-MARS. Størrelsen er målt i største 
diameter på axialt og sagitalt snitt. 

	  
3.3.2 Pseudotumores 
Kvinner hadde signifikant høyere forekomst av pseudotumores enn menn (Fisher’s Exact 
test; p=0,011). En av pasientene med 
pseudotumor hadde forhøyede CoCr-verdier ved 
ktr. 2. Vi fant at høyere verdier av Co og Cr ved 
ktr. 2 viste sammenheng med forekomst av 
pseudotumores (Mann Whitney U-test; Co 
p=0,026; Cr p=0,019) (tabell 6). 
Acetabulumkomponentens inklinasjon- og 
anteversjonsvinkel fordelte seg jevnt utover 
pasientene med og uten pseudotumor (Mann 
Whitney U test; p=0,18-0,21) og det var ingen 
opphopning av pseudotumores utenfor våre 
definerte akseptable områder for disse vinklene 
(Fisher’s Exact test; p=0,24-0,62).  
Det var signifikant sammenheng mellom 
caputdiameter og forekomst av pseudotumores 
(Mann Whitney U test; p=0,025) med 4 
pseudotumores i proteser med caputdiameter på 
46 mm og en i en protese med caputdiameter på 
50 mm. Lavere caputdiameter korrelerte med forekomst av pseudotumores (Spearman’s rho; 

Bilde 5 viser pseudotumor (P) på frontalsnitt med MR-
MARS. 

Bilde 6 viser en eksidert pseudotumor fra en av 
pasientene som ble revidert for dette. 
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r=-0,52; p=0,016). Det er ikke funnet signifikant dårligere funksjon eller høyere 
symptombelastning hos pasientene med pseudotumores (avsnitt 3.1.1-3.1.3). Ytterligere en 
pseudotumor ble funnet ved revisjon av en kvinne med unilateral BHR protese før MR var 
tatt. Denne er ekskludert fra de statistiske anaylser av materialet.  
 
Kons. (mcg/L) PT- (n=14) PT+ (n=4) 
Co 8,4 (23,4) 39,2 (79,3) 
Cr 5,3 (14,4) 13,5 (23,2) 
Tabell 6 viser gjennomsnittsverdier med standardavvik for konsentrasjonen av kobolt og krom hos pasientene uten 
(PT-) og med (PT+) pseudotumor ved ktr. 2. Antall (n) betegner antall pasienter i hver kategori. 

	  
3.4 Revisjoner og proteseoverlevelse 
Totalt 5 pasienter (5 hofter) har blitt revidert til en standard protese. Tidspunkt for revisjon 
var i gjennomsnitt 4,2 år (0,8-6,7) etter primæroperasjon. 3 kvinner (33%) og 2 menn (7%) 
ble revidert. Revisjonsårsakene var 2 tilfeller av pseudotumores (0,8 og 6,7 år), 2 pasienter 
med smerte (2,8 og 6,1 år) og en pasient med osteolyse og truende fraktur (4,4 år). Det var 
ingen sammenheng mellom revisjon og kjønn (Fisher’s Exact test; p=0,09). Det var øket 
risiko for revisjon blant pasientene med 
forhøyede verdier av Co og Cr ved ktr. 1 
(Mann Whitney U test; p=0,017-0,046), 
men ikke ved ktr. 2 (p=0,141-0,165). 
Pasientene som ble revidert scoret som 
gruppe signifikant lavere (mer plager) på 
symptomer, smerte, sport, og livskvalitet 
på HOOS ved ktr. 1 (Mann Whitney U 
test; p=0,003-0,038). Dette var ikke 
signifikant ved ktr. 2. Ved endt 
observasjonstid var 11,6% av protesene 
og 13,1% av de gjenlevende pasientene 
revidert. En Kaplan-Meier 
overlevelsesanalyse viser en kumulativ 
proteseoverlevelse på 92,9% etter 5 år 
og 82,6% etter 8 år (figur 6).  
 

Bilde 7 viser metallose i benvevet rundt 
femurkomponentens stamme fra en av de reviderte 
pasientene. 
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Figur 6 viser en Kaplan-Meier overlevelseskurve for protesene. Langs Y-aksen finner man kumulativ overlevelse og 
langs X-aksen er tiden fra primæroperasjon til endt observasjonstid angitt. Vertikale linjer ved 60 og 96 mnd. angir 
kumulativ proteseoverlevelse ved 5 og 8 år (92,9% og 82,6%). 
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4 Diskusjon 
Vi har ved OUS Ullevål fulgt en gruppe pasienter med MoM resurfacingproteser for å fange 
opp komplikasjoner og behandle disse adekvat. Funksjonsmessig har pasientene som gruppe 
hatt svært gode resultater og vi har ikke funnet signifikant redusert funksjon mellom grupper 
med og uten komplikasjoner og heller ikke mellom menn og kvinner. Noen pasienter har 
likevel hatt svært dårlig funksjon. Disse har blitt fulgt opp tett av ortoped og revidert etter en 
felles beslutning mellom pasient og ortoped. Fire av pasientene våre har utviklet forhøyede 
verdier av Co og/eller Cr, hvorav to kvinner har hatt ekstremt høye verdier (se figur 2-5). En 
av disse utviklet en pseudotumor og ble revidert til en standard protese med god funksjon. Av 
dette fant vi at kvinner som gruppe hadde signifikant høyere Co- og Cr-konsentrasjoner enn 
menn (p=0,021-0,037). Fire pasienter (5 hofter), hvorav en mann (1 hofte), utviklet 
pseudotumores diagnostisert med MR-MARS. Tre av disse pasientene hadde akseptable 
CoCr-konsentrasjoner ≤7 mcg/L. Kvinner hadde signifikant høyere forekomst av 
pseudotumores (p=0,011) og med en kvinne med ekstremt høye CoCr-konsentrasjoner og 
pseudotumor fant vi signifikant høyere forekomst av pseudotumor ved høyere CoCr-
konsentrasjoner ved ktr. 2 (p=0,019-0,026). Videre var forekomsten av pseudotumores 
høyere ved lavere caputdiameter (r=-0,52; p=0,016). Kumulativ proteseoverlevelse etter 5 og 
8 år var 92,9% og 82,6%.  
 
Vi innser at det er noen svakheter i vår studie. Først og fremst har vi et lite antall pasienter og 
den statistiske styrken til våre resultater vil være lav. Videre har vi en betydelig overvekt av 
menn (79%) som kan ha redusert forekomsten av komplikasjoner ettersom kvinner er mest 
utsatt for dette. For øvrig har gruppene av menn og kvinner vært sammenlignbare mht. alder 
ved operasjon. At menn har signifikant større caputdiameter enn kvinner er et resultat av 
normalanatomi og vil være å gjenfinne i de fleste studier. Forskjell i anteversjonsvinkel 
mellom menn og kvinner ser vi som et resultat av at vi har hatt få kvinner i utgangspunktet og 
ekstreme verdier vil slik kunne skape en forskjell. Vi har likevel valgt å ikke ta hensyn til 
denne forskjellen i våre analyser. 
Det er vist at noen typer resurfacingproteser, som ASR (DePuy), har høyere forekomst av 
komplikasjoner og svikt enn for eksempel BHR (Smith and Nephew) (38, 39). Vi har hatt en 
overvekt av BHR (Smith and Nephew) i vårt materiale (85%) og har valgt å behandle alle 
protesetypene likt. Da det kun har tilkommet komplikasjoner med BHR (Smith and Nephew) 
i vårt materiale anser vi at dette har påvirket resultatene minimalt. 
 
Til første kontroll hadde vi 86% av alle tilgjengelige pasienter og til andre kontroll 79%. De 
to pasientene som ikke kom til ktr. 1 oppgav som årsak at de hadde svært god funksjon, ingen 
plager og på tross av informasjon om komplikasjoner og nasjonal anbefaling om oppfølgning 
ville de heller høre av seg hvis det skulle bli aktuelt. Tre pasienter som viste strålende 
funksjon ved ktr. 1 sammen med lave CoCr-verdier og ingen pseudotumor på MR ønsket 
heller ikke å møte til ktr. 2. Som årsak ble lang reisevei kombinert med gode resultater på ktr. 
1 oppgitt og de ønsket heller å høre av seg hvis de fikk plager. At pasienter med god funksjon 
faller fra til ktr. 2 er en klar svakhet og vil nok ha dreid våre data til å reflektere en mer 
komplikasjonstynget gruppe ved den siste kontroll. Det er også en svakhet at kun vel 
halvparten av pasientene (19 pasienter) møtte til MR-undersøkelse og dette reiser selvfølgelig 
spørsmålet om vi har flere pseudotumores i vårt materiale.  
Til sist må det dessverre nevnes at ikke alle funksjonsparametre ble undersøkt ved alle 
kontroller (se tabell 2). Siden vi har hatt en mindre gruppe med MoM resurfacingproteser har 
det ikke blitt satt av egne polikliniske dager til oppfølgning av disse og dermed har noen 
parametre blitt glemt undersøkt.  
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Et av hovedargumentene for MoM resurfacing har vært at disse fremfor standard 
totalproteser gir overlegen funksjon og bevegelsesutslag. Generelt god funksjon er også 
erfaringen vi sitter igjen med på Ullevål. Gjennomsnittlig HHS er funnet å være 93-97 
mellom 2,8 og 5,9 år etter operasjon (20, 40, 41) og vår gjennomsnittlige HHS på 95 etter 5,5 
år faller innenfor dette. Flere av pasientene har med MoM resurfacingprotese kunnet 
gjennoppta regelmessig deltagelse i tyngre aktiviteter som ishockey, judo og langrenn og 
aktivitetsnivået i vår kohort bedømt med UCLA activity score (gjennomsnittlig 8) etter 5,5 år 
er forenlig med hva andre studier har funnet med gjennomsnittsverdier på 7-9 etter 1,0-5,9 år  
(20, 40-42). Penny et al (41) undersøkte bevegelsesutslag i en gruppe MoM 
resurfacingproteser og en gruppe med standard proteser (caputdiameter 28 mm) 2 år etter 
operasjon uten å finne signifikante forskjeller i bevegelsesutslag mellom gruppene. En større 
meta-analyse utført av Smith et al (43) finner noe bedre leddutslag med HHS og bedre total 
HHS (gjennomsnittlig forskjell; 2,5 CI: 1,2-3,8; p=0,001) for MoM resurfacing sammenlignet 
med standard proteser. Når vi vurderer funksjonresultater ved MoM resurfacing må vi også 
ha in mente at disse pasientene er generelt yngre enn de som får standard protese på 
gruppenivå og følgelig vil ha som mål å gjenvinne et høyere funksjonsnivå med bedre 
forutsetninger for å klare dette. 
 
Både Co og Cr forekommer naturlig i kroppen. Cr inngår i mange matvarer og anvendte 
legeringer. Cr3+ inngår blant annet som en viktig kofaktor i metabolismen av glukose og fett 
(44). Det meste av Cr-innholdet i kroppen finnes på formen Cr3+, men en mindre andel vil 
foreligge på formen Cr6+. Cr3+ er lite toksisk, men Cr6+ har et stort oksidativt potensiale og 
kan danne frie radikaler som gjør det både toksisk og mulig karsinogent (45, 46). Kobolt 
foreligger også i svært lave nivåer i kroppen. Den eneste kjente funksjon er i vitamin B12 
(44). Co er toksisk i høyere konsentrasjoner, særlig for nyrene, på fri ionisert form eller i 
andre forbindelser enn i vitamin B12. Co og Cr går under begrepet sporelementer da de 
naturlig finnes i svært lave konsentrasjoner (mcg/L). Tidligere ble konsentrasjonen av Co og 
Cr målt i urin, men ettersom de begge utskilles via nyrene er en oppkonsentrert verdi i urin 
lite representativ for konsentrasjonen som til enhver tid er i blod. Induktivt koplet 
massespektrometri (ICP-MS) har gjort bestemmelse av konsentrasjon i blod mulig. 
 
Biokjemiske studier har målt Co- og Cr-konsentrasjoner i blod for å kartlegge 
referanseintervaller normalbefolkningen (47, 48). Britiske helsemyndigheter (UK Supra-
Regional Assay Service) har definert øvre referansegrenser i en ikke tidligere eksponert 
befolkning til <0,6 mcg/L for Co og <0,5 mcg/L for Cr (46). Da britiske MHRA (Medicines 
and Healthcare products Regulatory Agency) publiserte sin advarsel om toksisk effekt av Co 
og Cr og lokale vevsreaksjoner med retningslinjer for oppfølgning av disse (MDA/2010/033) 
ble intervensjonsgrensene for hyppigere oppfølgning satt til >7 ppb (parts per billion) 
tilsvarende >7 mcg/L for Co (>119 nmol/L) og Cr (>134 nmol/L). I svenske retningslinjer er 
intervensjonsgrensen for hyppigere oppfølgning satt til >5 mcg/L (49). Da NRL (Nasjonalt 
register for leddproteser) publiserte sine anbefalninger om oppfølgning av pasienter som 
hadde fått MoM proteser her til lands ble intervensjonsgrensene fra Storbritannia brukt på >7 
mcg/L for både Co og Cr (37).  
 
Konsentrasjonen av Co og Cr i blod stiger etter implantasjon av en MoM protese (50). 
Jantzen et al (51) publiserte i 2013 en litteraturoversikt over Co- og Cr-konsentrasjonen i 
helblod og serum hos pasienter med MoM proteser. Fra 22 studier som hadde målt Co og Cr i 
helblod ble gjennomsnittsverdiene av Co funnet i området 0,9-3,4 mcg/L og Cr 1,3-2,2 
mcg/L. Vi kan ikke sammenligne resultatene våre med studier som har målt Co og Cr i serum 
ettersom konsentrasjonen er forskjellig i helblod og serum hos samme individ (52). Våre 
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samlede gjennomsnittsverdier (se tabell 4) lå betydelig høyere for både Co og Cr. Ser vi på 
gjennomsnittlig konsentrasjon for menn og kvinner er det klart at det er kvinnenes 
konsentrasjoner i vårt materiale som øker gjennomsnittet. Mennene ligger innenfor funn i 
øvrig litteratur. Vi hadde to kvinner i vårt materiale med ekstreme verdier av kobolt og krom 
(se figur 2-5) som øker de gjennomsnittlige verdiene betydelig. Ser vi bort fra disse to  vil 
våre funn være forenlig med Jantzens (51) områder, men da vil heller ikke kvinner ha 
signifikant høyere CoCr-konsentrasjoner enn menn. At dette funnet avhenger av de ekstreme 
verdier til to kvinner gjør at det må tolkes med forsiktighet. Det er imidlertid også funnet 
signifikant høyere CoCr-verdier for kvinner (p=0,001-0,05) i andre studier og en teori for 
årsaken til dette er forskjeller i ionemetabolisme for menn og kvinner (25, 53-55). 
 
En annen forklaring på kjønnsforskjellen i Co- og Cr-konsentrasjon er sammenheng mellom 
mindre caputdiameter og økende verdier av Co og Cr (29, 56). Begrunnelsen for teorien er at 
mindre caputdiameter gir et mindre område som utsettes for større kraft og følgelig mer 
slitasje. Kvinners anatomi gjør at de får proteser med mindre caputdiameter. Hadde vi hatt 
flere kvinner i vårt materiale hadde vi muligens funnet signifikant resultat for dette. 
Acetabulumkomponentens stilling i bekkenet (inklinasjonsvinkel og anteversjonsvinkel) er i 
noen studier vist å ha sammenheng med høyere konsentrasjoner av Co og Cr i blod (56, 57). 
Dette forklares med at en acetabulum- og en femurkomponent som står skjevt i hverandre vil 
ha øket slitasje der komponentenes kanter møtes (edge wear) og frigjøring av Co og Cr fra 
komponentene øker (58). Vi har ikke funnet denne sammenhengen i vårt materiale. Hjort et 
al (59) fant sammenheng mellom høyere CoCr-verdier og inklinasjonsvinkel >50 grader 
(p=0,004 og p=0,006). I lys av dette kan vi spørre om vår øvre grense på 55 grader ikke har 
vært streng nok.  
 
Pasienter med høyere konsentrasjoner av Co og Cr har signifikant (p<0,001) høyere 
forekomst av pseudotumores (25, 57). Videre er det klart at pseudotumores også forekommer 
hos pasienter med akseptable CoCr-konsentrasjoner ≤7 mcg/L (29). Vi fant signifikant 
sammenheng mellom høyere konsentrasjoner av Co og Cr ved ktr. 2 og forekomst av 
pseudotumores (p=0,019-0,026). Likevel er dette er resultat som skal tolkes forsiktig da kun 
en pasient med ekstremt forhøyede verdier av både Co og Cr utviklet dette. Tre pasienter med 
forhøyede verdier av Co og/eller Cr hadde ingen pseudotumor og tre pasienter med 
pseudotumor hadde Co- og Cr-verdier ≤7 mcg/L. At vi først fant sammenheng mellom CoCr 
og pseudotumores ved ktr. 2 kan også komme av at tre pasienter med akseptable CoCr-nivåer 
falt fra mellom ktr. 1 og ktr. 2. 
 
Da de første kasusrapportene om pseudotumores kom viste det seg vanskelig å visualisere 
disse med konvensjonelle bildemodaliteter (22). Hayter et al (60) kartla de ulike 
bildemodaliteters nytte ved diagnostisering av pseudotumores. Røntgen og CT var bedre til å 
visualiserer tettere strukturer som skjelett og grad av osteolyse, men mindre egnet til å 
visualisere bløtdeler og omfanget av affeksjon av disse. Til det sistnevnte var MR best egnet, 
men metallprotesenes magnetiske egenskaper skapte interferens og artefakter (signalstøy) i 
overgangen mellom ben og bløtvev og til vurdering av omfang og utbredelse av 
pseudotumores var konvensjonell MR langt fra optimalt. For bedre visualisering ble det 
utviklet en sekvens, MARS (Metal Artifact Reducing Sequence), for MR som reduserer 
signalstøyen fra metallprotesene. MR-MARS er den mest presise metoden for å visualisere 
pseudotumores (61). Ultralyd har vist seg som et mer tilgjengelig og billigere alternativ hvis 
man ønsker å følge kjente pseudotumores over tid (62).  
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Det er utviklet flere graderingssystemer for pseudotumores der Andersons system mulig har 
best pålitelighet mellom observatører, men et bedre graderingssystem etterlyses (63). Vi 
vurderte egendefinerte karakteristika ved pseudotumores (tabell 4) uten å bruke et etablert 
graderingssystem. Dette har gjort det vanskelig å sammenlikne våre funn med andre studiers. 
Hauptfleisch et al (64) fant gjennomsnittlig største diameter til å være 94 mm. Største 
diameter for våre pseudotumores ble funnet på sagitale snitt og var 39 mm i gjennomsnitt.  
 
Lokale vevsreaksjoner mot Co og Cr fra metallproteser har vært kjent siden 70-tallet (65, 66). 
Pseudotumores har også forekommet med MoP, men i forsvinnende omfang ift. MoM (27, 
67). Ved undersøkelse av større materialer med MoM proteser er det i dag funnet forekomst 
av pseudotumores i 7-40% av hoftene (25, 27-32). Vår forekomst på 24% av undersøkte 
hofter svarer til forekomst avdekket i andre studier. Ved gjennomgang av litteraturen er det 
klart at etter hvert som man med tiden har blitt mer oppmerksom på at pseudotumores 
forekommer og kan skade både bløtdeler og skjelett har større pasientgrupper blitt undersøkt 
og forekomsten av pseudotumores har øket. Som i vårt materiale (p=0,011) har det i andre 
studier vært funnet høyere forekomst av pseudotumores hos kvinner (p=0,018-0,02) (25, 68). 
Dette stemmer overens med hva vi har diskutert tidligere ang. kvinners tendens til forhøyede 
konsentrasjoner av Co og Cr og disse konsentrasjoners effekt på forekomst av 
pseudotumores. Sammenheng mellom pseudotumores og mindre caputdiameter som vi har 
funnet (Mann Whitney U test; p=0,025; Spearman’s rho; r=-0,520; p=0,016) kan komme av 
at kvinner viser øket forekomst av pseudotumor (p=0,011), samtidig som kvinner generelt har 
mindre caputdiameter enn menn (p=0,001). Mindre caputdiameter er vist å korrelere med 
høyere verdier av Co og Cr i andre studier, som viser sammenheng med dannelse av 
pseudotumores som diskutert tidligere. Matthies et al (69) fant ingen sammenheng mellom 
acetabulumkomponentens inklinasjon eller anteversjon og forekomst av pseudotumores og 
resultater fra vårt materiale støtter dette.  
 
Etter som man har funnet høyere forekomster av pseudotumores og diagnostikken av disse 
har blitt bedre har det blitt klart at tilstedeværelse av en pseudotumor ikke nødvendigvis gir 
symptomer. Bisschop et al (31) fant at 72,5% av 40 pseudotumores i et materiale på 149 
BHR proteser var asymptomatiske og van der Weegen et al (32) fant at hele 77,8% (70 av 90) 
pseudotumores funnet blant 248 MoM resurfacing var asymptomatiske. Dette taler for vårt 
inntrykk av generelt svært god funksjon både med og uten pseudotumores, men betyr at det i 
kohorter hvor ikke alle pasienter er undersøkt med MR-MARS finnes en ukjent andel 
asymptomatiske pseudotumores. For å forstå mer av betydningen av asymptomatiske 
pseudotumores er det essensielt at fremtidige studier fokuserer på å avdekke og følge disse 
over tid. 
 
5-års kumulativ proteseoverlevelse varierer betydelig 87,5-96,3% i litteraturen (20, 31, 68) og 
våre tall for samme tid (92,9%) faller innenfor hva som allerede er funnet. Fra 5 til 8 år faller 
proteseoverlevelsen i vårt materiale med 10 prosentpoeng (82,6% ved 8 år). En svakhet i 
beregningene våre her er at vi har et lite materiale og en revisjon vil veie tungt. Ser man 
likevel vår 8-års kumulative overlevelse mot Enghs 94% (35) og Reitos 10-års overlevelse på 
91% (28) er resultatene våre dårlige og faller langt under NICE (National Institute for Health 
and Care Excellence) sin anbefalning om ≥90% overlevelse ved 10 år. I en større 
gjennomgang av MoM proteser både med og uten stamme gjort av Smith et al (34) med tall 
fra proteseregisteret for England og Wales ble det funnet at kvinner hadde høyere 
revisjonsrate enn menn. Vi har ikke funnet forskjell mellom kjønn og revisjon (p=0,09) og 
heller ingen sammenheng mellom caputdiameter og revisjon (p=0,39) som tallene fra det 
britiske proteseregisteret tilsier. En økning i caputdiameter på 1 mm gav 2% øket risiko for 
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revisjon (34). Matharu et al (70) fant også at høyere revisjonsrate hos kvinner (p=0,047), men 
i denne studien ble det funnet sammenheng med mindre caputdiameter (0,044). 
Pseudotumores som årsak til revisjon har variert i litteraturen (5,6-12%), men er funnet langt 
lavere enn våre 40% (2 av 5) (31, 38). Bløtvevsreaksjoner på metall har likevel vært funnet 
peroperativt hos opptil 30-42% av pasienter revidert for alle årsaker (71).  
 
Gjeldende britiske retningslinjer (MDA/2012/036) og norske anbefalinger (37) for 
oppfølgning av MoM proteser utfordres av de asymptomatiske pasienter. Som vist i nyere 
studier er forekomsten av pseudotumores høyere enn antatt og majoriteten av disse er 
asymptomatiske (31, 32). På tross av mangel på symptomer vil disse kunne gjøre skade på 
både bløte og harde strukturer og vanskeliggjøre revisjonsarbeidet. Videre er det blitt klart at 
noen pasienter har pseudotumores uten å ha forhøyede konsentrasjoner av Co og Cr. 
Retningslinjer og anbefalinger i dag tar utgangspunkt i årlig undersøkelse av symptomer og 
CoCr-konsentrasjoner som igjen kan utløse undersøkelse med MR eller ultralyd. 
Asymptomatiske pasienter anbefales undersøkt hvis det foreligger spesiell bekymring. Til nå 
er det kun ASR protesen som er anbefalt årlig MR-undersøkelse pga. svært høy forekomst av 
protesesvikt og pseudotumores (38). Ved forhøyde CoCr-verdier (>7 mcg/L) og/eller funn på 
MR bør revisjon vurderes. 
Det er klart at hvis gjeldende retningslinjer og anbefalinger følges strengt vil man ikke 
oppdage alle asymptomatiske pseudotumores i en pasientgruppe. En multidisiplinær 
europeisk konsensusgruppe har drøftet retningslinjene (72). Det var bred enighet om at tettere 
oppfølgning av pasienter med MoM er nødvendig og terskelen for bekymringsverdige verdier 
av Cr, og særlig Co, ble lagt til 2-7 mcg/L i blod. Det ble holdt fast ved at først og fremst 
symptomer og/eller forhøyede CoCr-konsentrasjoner bør utløse undersøkelse med ultralyd, 
CT og/eller MR-MARS, foruten spesiell bekymring for den aktuelle pasient eller kohort. Ved 
funn av mindre pseudotumores bør disse følges tett og ved større funn eller vedvarende 
forhøyede CoCr-verdier bør revisjon diskuteres med pasienten. 
Etter gjennomgang av litteratur og materialet i vår kohort er det klart at både symptomer og 
regelmessig undersøkelse av Co og Cr i blod har en sentral plass i oppfølgningen, men hvis 
man ønsker å avdekke alle pseudotumores bør en være mer liberal i bruk av MR-MARS, 
også på asymptomatiske pasienter. Dette er dog både tid- og ressurskrevende. 
 
MoM og resurfacing  har aldri utgjort noen betydelig andel av implanterte proteser i Norge. 
Vi kan estimere fra NRLs årsrapport at det er brukt i overkant av 550 MoM 
resurfacingproteser ved primæroperasjoner her til lands og ved OUS Ullevål har vi kun hatt 
mellom 7% og 8% av disse i vår kohort (4).  
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5 Konklusjon 
Funksjonsnivået er generelt høyt etter MoM resurfacingproteser. Det er en yngre 
pasientgruppe som har høye krav og ambisiøse mål for sitt funksjonsnivå etter operasjon. 
Alle pasienter med MoM protese bør følges tett med blodprøver og MR-MARS i henhold til 
nasjonale retningslinjer for å identifisere pasienter med komplikasjoner. Særlig kvinner har 
vist seg utsatt for dette. Likevel er vår erfaring at man vil overse en betydelig andel 
pseudotumores uten systematiske, og helst årlige, undersøkelser med MR-MARS. På tross av 
komplikasjoner med forhøyede CoCr-konsentrasjoner og/eller pseudotumor har mange av 
pasientene god funksjon i sin hofte. Da er det i enkelte tilfeller svært vanskelig å diskutere 
muligheten for revisjon med pasienten og mange ønsker heller intensivert oppfølgning. Hos 
noen pasienter med god funksjon og fravær av komplikasjoner er det også vanskelig å 
motivere for årlige kontroller på tross av informasjon om risikoen for komplikasjoner. 
Risikoen for komplikasjoner kombinert med dårlig proteseoverlevelse har gjort at man ikke 
har implantert MoM proteser ved OUS Ullevål siden 2011. Resultater for kryssbundet 
polyetylen (highly cross-linked polyethylen) viser svært lite slitasje og bedre 
proteseoverlevelse enn MoM i flere større registerstudier (73-75). Vi mener derfor man bør 
se mot MoP som det tryggeste alternativ. 
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6 Takk 
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Vedlegg / Appendiks 
Vedlegg 1: Harris Hip Score 
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Vedlegg 2: UCLA Activity Score 
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Vedlegg 3: HOOS 

 



	   31	  

 
 



	  32	  

 
 
 



	   33	  

 
 


