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We evaluated the survival of 408 femoral revisions with LINK MP Reconstruction Hip Stem using data from a national arthroplasty register. The 9-year overall
survivorship was 75% (95% CI 70 – 80). Aseptic loosening was rare; the 9-year
revision rate for aseptic loosening was only 3%. The most common reason for rerevision was dislocation. Indication for revision strongly affected the survival rate
with revisions for dislocation having an over 3-fold and revisions for infection a
3-fold relative risk for re-revision compared to revisions for aseptic loosening.

Distaalisesti tukeutuvat kartiomaiset, rihlatut ja hiekkapuhalletut modulaariset varret ovat pienissä (n alle
130) sarjoissa menestyneet varsin hyvin, aseptinen irtoaminen on vaihdellut 1.4% ja 7.3% välillä alle 5v
seurannassa (1–11). Kartiomainen varsi saattaa kuitenkin vajota merkittävästikin (4,5,9) ja, kuten usein
uusintaleikkauksen yhteydessä, luksaatioriski voi olla
yli 10%. Tässä tutkimuksessa selvitettiin kartiovarren
väestötason tuloksia käyttäen Link MP-vartta malliesimerkkinä.

Aineisto ja menetelmät
Implanttirekisterin mukaan 1994-2007 Suomessa
käytettiin 408 modulaarista Link MP vartta varsirevisioleikkauksessa (kuva 1), näistä 258 (63%) naisille.
Revision syyt olivat: varren aseptinen irtoaminen (n
= 157, 39%), periproteettinen reisimurtuma (n=86;
21%), luksaatio (n=66; 16%), reisiosan revisio kuppirevision yhteydessä (n=25; 6%). tekonivelinfektio (n=21; 5%), proteesin murtuma (n=10; 2%) ja
muu syy (ml. hemiartroplastian konversio totaaliksi)
(n=41; 10%). 27 (7%) revision yhteydessä indikaatiota ei mainittu. 18/21 tekonivelinfektioista hoidettiin
kahdessa vaiheessa.
Survival laskettiin Kaplan-Meier mallin mukaan,
ja iän, sukupuolen ja diagnoosin (periproteettinen
murtuma vs luksaatio vs aseptinen vs septinen) vaikutusta arvioitiin Coxin monimuuttujamallin avulla.
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Kuva 1. Modulaarisen Link MP –varren käyttö varsirevisioissa Suomessa vuosina 1994-2007.

Tulokset
Potilaiden keski-ikä uusintaleikkaushetkellä oli 72 v
(vaihteluväli 36-93). Koko kohortin 9-vuotissurvival
oli 75% (95% CI 70 – 80) kun käytettiin mitä hyvänsä revisiota päätetapahtumana, ja 97% (95% CI 95
– 99), kun käytettiin aseptista irtoamista päätetapahtumana (kuva 2). Sukupuolella ei ollut vaikutusta survivaliin. Vanhempi ikä korreloi pienemmän re-revisioriskin kanssa: jokainen ikävuosi pienensi riskiä 3.1%
(95% CI, 1.2-5.0; P = .001). Infektion tai luksaation
vuoksi revidoiduilla oli aseptiseen irtoamiseen verrattuna vähin-tään 3-kertainen re-revisioriski (p<0.001).
Periproteettisessa murtumassa re-revision riski oli pienin (taulukko 1).
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Re-revisioita raportoitiin yhteensä 78. Yleisin syy
oli luksaatio (n = 52; 13%). Muut syyt olivat: aseptinen irtoaminen (n = 8; 2%), tekonivel-infektio (n = 3;
>1%) reiden periproteettinen murtuma (n = 2; 1%),
ja proteesivarren murtuma syy (n = 1; >1%). Muista syistä tehtyjen re-revisioiden yhteydessä varren rerevisio tehtiin lisäksi 12 tapauksessa (3%). 30/52 rerevisioon luksaation vuoksi päätyneistä operoitiin alle
6kk revisiosta, ja 18/52 luksaatiokomplikaatioista todettiin luksaation vuoksi revidoiduilla.

Johtopäätökset
Kuva 2. Lonkkatekonivelen reisiosan revisiossa käytetyn
modulaarisen Link MP -varren survival Suomen tekonivelrekisterissä. Seurattavia varsia on yhteensä 408 ja
seuranta-ajan keskiarvo on 3.8 vuotta. Päätetapahtumana on käytetty mitä hyvänsä reisiosan re-revisioleikkausta
(katkoviiva) ja reisiosan aseptisesta irtoamisesta johtuvaa
re-revisioleikkausta (katkeamaton viiva).

Tämän kartiovarren lyhyen ja keskipitkän seurantaajan tulokset ovat rekisteritietojen perusteella hyvät, 9
vuodessa aseptisia irtoamisia oli vain 3%. Myös Ruotsin tekonivelrekisterissä Link MP varsi on menestynyt
hyvin; 5-vuotissurvival oli 98%, kun päätetapahtumana käytettiin aseptista irtoamista. Samoin pääosin
distaalisesti tukeutuvalla ZMR-varrella (Zimmer,
Warzaw, In) on saatu vastaava tulos Tanskan tekoniverekisteristä; 5-vuotissurvival oli 98%, kun päätetapahtumana käytettiin aseptista irtoamista. Näin ollen
kartiovarsi vaikuttaa toimivalta ratkaisulta biologisen
kiinnityksen osalta myös vaativissa uusintaleikkausolosuhteissa.
Verrattaessa 5-vuotissurvivalia Suomen, Ruotsin ja
Tanskan tekonivelrekistereissä käyttäen mitä hyvänsä

re-revisiota päätetapahtumana, Suomen tulokset ovat
selvästi heikompia (78% vs 90% vs 94%). Ainakin
osittain tämä selittyy erilaisella revisioleikkauksen syyjakaumalla: Suomessa revision syynä oli selvästi useammin luksaatio (16% vs 4.8% vs <8%) ja tämän tutkimuksen perusteella re-revisioriski luksaation vuoksi
revidoiduilla oli 3-kertainen aseptiseen irtoamiseen
verrattuna. Muut aiheesta tehdyt julkaisut perustuvat

Taulukko 1: Modulaarisen Link MP –varren kokonais- ja revisioindikaatiopohjainen survival Suomen tekonivelrekisterissä vuosina 1994-2007.
Päätetapahtumana on käytetty mitä hyvänsä reisiosan re-revisioleikkausta.
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<0.001
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-

4

-

-
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<0.001

Ei tiedossa

4 / 27

-

-

-

-

Periproteettinen
murtuma
Aseptinen
irtoaminen

Re-revisioiden määrä / revisioiden määrä. SK = seurannassa olevan kohortin koko. RR = risk ratio Cox monimuuttujamallista (ikä-ja sukupuolivakioitu).

a

Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol. 34

3 •2011 SOT 321

1

yksittäisten sairaaloiden aineistoihin ja niissä raportoidaan myös muiden kuin edellä mainittujen kartiovarsien tuloksia. Re-revisiolta välttyneiden määrä näissä
tutkimuksissa vaihtelee 80% ja 99% välillä seuranta-ajan ollessa 8-50 kuukautta. Näissä muissa töissä
ei kuitenkaan ole käytetty survivalin laskuun tarkoitettuja menetelmiä, eivätkä päätetapahtumatkaan ole
vertailua varten kunnolla määriteltyjä.
Revisioleikkauksen syy vaikutti merkittävästi tuloksiin; luksaation tai infektion vuoksi tehdyissä varsirevisioissa re-revision riski oli 3-kertainen aseptiseen
irtoamiseen verrattuna. Pääosa (67%) re-revisioista
tehtiin luksaation vuoksi. Tästä johtuen lonkan revisioleikkauksissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota
rotaatiokeskipisteen palauttamiseen, komponenttien
oikeaan asemointiin ja harkita myös reisiluun yläosasta tukea ottavan modulaarisen implantin käyttöä vajoamisriskin vuoksi.
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