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ABSTRACT    Author:  Vidar Lindström 

  Key words:  BMD, Wagner stem, revision, DXA, rerevisions 

A study on the correlation between time of follow-up and bone mineral 

density and the occurrence of reoperations and rerevisions after a hip 

revision with the Wagner stem. 
 

Background and purpose 

Periprosthetic bone loss is a well-documented phenomenon after uncemented total hip 

arthroplasty; however, little is known about how bone mineral density (BMD) changes after 

revision surgery. Few studies on long-term periprosthetic bone remodeling in uncemented 

revision surgery exists. The main purpose with this study was to evaluate how the 

periprosthetic BMD changes after a hip revision with the Wagner stem. Our secondary 

purpose was to investigate what happens after a Wagner stem revision according to number of 

reoperations and rerevisions.  

Patients and methods 

Two groups of patients with distally anchored and uncemented Wagner revision stems with a 

follow-up time of 6 to 20 years were studied. Group A, 43 patients (46 hips) and group B, 105 

patients (112) hips. In group A we determined with Dual-energy X-ray Absorptiometry 

(DXA) the changes in periprosthetic BMD in a cross-sectional study. Twenty-seven patients 

were men (30 hips) and 16 women (16 hips), at follow-up the mean age was 75.0 + 8.1 years. 

The BMD of the proximal femur was evaluated in the seven regions of interest based on 

Gruen zones according to time of follow-up and correlated to age, sex, length of prosthesis, 

thickness of prosthesis, BMI, Charnley class, cortisone treatment, if the standard or lateral 

stem model had been used and number of cerclage around the prosthesis. The correlation 

between time of follow-up and BMD was also calculated with adjustments for those factors 

that did correlate to BMD. In group B the survival of the implant according to rerevisions and 

reoperations was studied retrospectively. The data was retrieved from a local register of 

surgery.   

Results 

Time of follow-up did not influence BMD. Neither BMI, cortisone treatment, Charnley class, 

number of cerclage around the prosthesis or if the standard or lateral model had been used 

affected BMD. However female sex, old age, increasing length of the prosthesis and 

increasing thickness of the prosthesis were correlated to lower BMD. When adjusted to those 

factors that did correlate to BMD there were still no correlation between time of follow-up 

and BMD. Of the 112 hips in group B 35 hips (34 patients) had done a total of 66 reoperations 

of which 30 were repositions, 10 cup revisions, 8 stem rerevisions and 6 due to infection.   

Conclusions 
The periprosthetic BMD does not change between 6 and 20 years after revision with the 

Wagner stem. A hip operated with a Wagner revision stem has a 93 % chance to survive its 

first 10.3 years without any rerevision and a chance of 69 % to not be reoperated at all during 

that time.  
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INLEDNING 

Bakgrund 

År 2007 genomgick cirka 14000 höfter en primär total höft artroplastik (THA) i Sverige[1].  

De vanligaste diagnoserna som lett till en primär THA är artros (70-80 %), fraktur (10 %), 

inflammatorisk ledsjukdom (5 %), idiopatisk nekros (3 %) och resttillstånd efter barnsjukdom 

(2 %). Den genomsnittliga tioårsöverlevnaden för primärproteser isatta 1987 var nästan 95 % 

(tid från primäroperation till revision). År 2007 gjordes i Sverige 1228 revisioner (byte eller 

extraktion av cup eller stam). Den klart dominerande anledningen till revisionerna var 

aseptisk lossning (64 %), följt av luxation (14 %), djup infektion (8 %) och protesnära 

frakturer (9 %). Teknikerna vid höftrevisionskirurgi är många och varierande. Vid 

reimplantation kan man på femursidan, om benet är välbevarat, göra en recementering eller 

använda ett ocementerat implantat. Om benet är mer förstört eller resorberat kan man använda 

så kallad benpackningsteknik, där proximala femur, ibland efter förstärkning, packas med 

malt bentransplantat som utgör bädd för en cementerad stam. Man kan också sätta in en 

längre, distalt förankrad protes. Resultaten efter revisionskirurgi är bra men ofta inte lika bra 

som vid primärplastik beroende på benförluster, vävnadsskada sedan tidigare och att kirurgin 

nästan alltid blir mer omfattande och vävnadsskadande. Komplikationsrisken vid revision är 

också större än vid primäroperation. De flesta patienter får dock ett gott kliniskt resultat även 

vid omfattande revisioner[2]. Det finns en mängd olika protesmodeller. Totalt har vi i Sverige 

använt ett femtiotal olika stamtyper vid revisionskirurgi[3]. Den stamtyp som har studerats i 

denna studie heter Wagner revisionsstam. 

  Wagner revisionsstam är gjord av en titan-aluminium-niobiumlegering med en 

grovblästrad yta. Skaftet har en konisk vinkel på två grader och åtta longitudinella räfflor 

cirkulerandes kring stammen som ger rotatorisk stabilitet. Stammen finns i längder av 190 till 

385mm. Den förankras distalt i femurs koniska märghåla utan cement[4]. Förutom längden så 

skiljer sig halsvinkeln mellan stammarna. Det finns två modeller, den första och äldsta heter 

standard och den andra heter lateral och skiljer sig genom att ha en mindre vinkel mellan stam 

och hals vilket ger bättre rörelseomfång och ledstabilitet[5]. Wagner revisionsstam togs fram 

för att ersätta stammar som lossnat med uttalad proximal periprostetisk benförlust och 

skada[6, 7].  
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  För att ta reda på hur bra en stamtyp är kan man undersöka hur bentätheten 

(BMD) ändras kring implantatet eftersom en minskad periprostetisk BMD kan orsaka 

frakturer, proteslossning och problem vid reoperationer samt att implantatet sjunker i 

femur[8]. Ett annat mått på hur väl en stamtyp fungerar är i vilken omfattning den måste 

reopereras eller bytas ut helt. Hur patienten mår och fungerar kliniskt i sin opererade höft kan 

man uppskatta med skattningsskalan Merle d'Aubignér. 

 

Merle d'Aubignérs höftskala modifierad av Charnley 

Merle d'Aubignér är en höftskala som ofta används för att gradera förbättringen efter THA[9]. 

Den publicerades 1954 av Merle d'Aubigné och Michel Postel och den senaste versionen av 

skalan presenterades av Merle d'Aubigné 1970. Skalan poängsätter höftens smärta från 0 till 

6, dess rörelseomfång från 0 till 6 och gångförmågan från 0 till 6[10]. 1972 upptäckte John 

Charnley att resultatet efter THA mellan olika grupper av patienter endast bör jämföras om 

grupperna liknar varandra i andra aspekter. Därför delade han in patienterna i tre 

funktionsklasser. De med monoartikulär sjukdom (A), de med bilateral höftsjukdom (B) och 

de med annan sjukdom som begränsar deras funktionella aktivitet, till exempel angina 

pectoris eller reumatoid artrit (C). Det finns minst 19 olika höftskalor[84] och de ger 

varierande resultat och är svåra att jämföra[11]. 

 

Mätning av periprostetisk bentäthet i femur 

DXA-analys av det periprostetiska femur indelat i sju såkallade Gruenzoner är den metod för 

utvärdering av benremodulering kring femurstammar som används mest[12]. Den aktuella 

kroppsdelen bestrålas med röntgenstrålar med två olika energinivåer. En detektor mäter hur 

mycket röntgenstrålning som passerar genom bestrålad kroppsdel och hur mycket strålning 

som absorberas. Då de båda energinivåerna absorberas olika i mjukdelsvävnad och i skelett 

kan maskinen beräkna BMD i kroppsdelen. Den bild som erhålls vid DXA-mätningen är 

tvådimensionell och BMD uttrycks per areaenhet i g/cm2 och inte per volymenhet[13]. 

Mätningen är snabb[14], stråldosen liten och metoden klarar även av att mäta små 

benmängder[15]. DXA anses vara det mest pålitliga tekniken för att uppskatta BMD kring 

höftimplantat[12]. Skillnader i BMD i femur efter höftartroplastik som är större än två 

standardavvikelser (0.16g/cm2) kan tillförlitligt mätas med DXA[16, 17]. Vid mätning av 

BMD kring höftimplantat in vivo är precisionsfelet (hur reproducerbara mätningarna är) <5%, 

vem som sköter DXA-mätningen påverkar inte nämnvärt precisionen[17]. Benets rotation har 

störst betydelse för precisionen och då särskilt i Gruenzon 7[18]. 
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 Nackdelar med DXA är att mätningen är tvådimensionell, har en ganska låg 

upplösning och inte ger en fullständig cirkumferentiell bild[14]. Då metoden inte tar hänsyn 

till det bestrålade skelettets tjocklek kan mätvärdet bli missvisande. Detta gäller särskilt hos 

barn därför att ett äldre mer moget och tjockare skelett får ett högre mätvärde än ett yngre 

även om den sanna BMD är densamma. Vid mätning av BMD hos vuxna har denna felkälla 

mindre klinisk betydelse då ett stort och tjockt skelett hos en vuxen har en större hållfasthet än 

ett litet och tunt[13]. Direkt mot cementet i cementerade proteser formas en tät benmassa som 

röntgenstrålar inte kan skilja från cement[19]. Både slätröntgen och DXA har därför svårt att 

se gränsen mellan ben och cement[20]. 

  I ett fåtal studier har kvantitativ datortomografi (QCT) använts istället för DXA. 

Författarna av en artikel från 2007 kände endast till fyra studier där man mätt den 

periprostetiska BMD i femur med QCT[14]. QCT har fördelen gentemot DXA att den ger 

högupplösta, cirkumferenta och tredimensionella bilder som även kan ses i tvärsnitt och 

skiljer på kortikalt och trabekulärt ben[15]. Metall ger dock ett felaktigt bentäthetsvärde på ett 

avstånd av 2mm från implantatet och DXA har överlag en bättre precision[21]. Användningen 

av QCT begränsas av att det är en dyr undersökning som utsätter patienten för högre 

stråldoser än DXA [15]. QCT av höften har en stråldos på 2.5 till 3.0 mSv jämfört med 1 till 5 

μSv för motsvarande mätning av BMD med DXA[22]. 

  För bestämning av BMD i höften vid osteoporosdiagnostik är noggrannheten för 

QCT 10 till 20 % och precisionen uttryckt som coefficient of variance (CV%) 2 till 4 %. För 

BMD-mätning i höften vid osteoporosdiagnostik har DXA en noggrannhet kring 10 % och en 

precision kring 1 till 1.5 %. Eftersom precisionen för DXA på höft i klinisk praxis är 1 till 1,5 

% och benförlusten vid 60 årsålder ungefär 1 % årligen finns det sällan skäl att DXA-mäta 

oftare än var 18 till 24 månad[23].  

 En vanlig slätröntgen kräver mer än 30 % minskning av benets kalciummängd 

för att säkert kunna säga något om BMD[15]. Mätvärdena kan skifta mycket vid små 

variationer i utförandet av mätningarna och endast slätröntgen kan därför inte användas för att 

uppskatta omfattningen av förändringar i BMD[20]. Vanligt är att man mäter BMD i den 

kontralaterala höften för att ha ett referensvärde att jämföra med när man lägger upp en BMD 

studie. Ett problem med detta är att BMD kan skilja upp till 20 % mellan höfterna[24]. 
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Femurs normala benuppbyggnad och benomsättning 

Ytterst omges benet av periostet, ett membran med ett yttre lager av tät oregelbunden fibrös 

bindväv och ett inre lager av osteoblaster och osteoklaster. Periostet är fullt av nerver, blod 

och lymfkärl och fäster till benet med Sharpeys fibrer av kollagen. De inre benytorna täcks av 

endosteum, ett bindvävsmembran som också innehåller osteoblaster och osteoklaster. 

Osteoblaster bygger upp skelettet medan osteoklaster bryter ner det. 

 Femur är ett rörben med en märghåla som hos vuxna är fylld av fett. Ytterst och 

längs dess diafys består det av kompakt ben. I ändarna finns en inre kärna av spongiöst ben. 

Kompakt ben är uppbyggt kring enheter som kallas osteon. Varje osteon är som en lång 

cylinder parallellt med benets längdaxel. Den Haverska kanalen går i dess mitt och innehåller 

blodkärl och nerver. Runt den Haverska kanalen sitter flera lager med lameller likt årsringar 

på ett träd[25]. Benvävnaden består till 80 % av mineral av kalcium, fosfat och karbonat (i 

proportionerna 10:6:1) i form av hydroxyapatit och kalciumfosfat vilket ger benet dess 

hårdhet och motståndskraft mot tryck. Resterande 20 procent är organiskt material av 

huvudsakligen kollagen och benceller[26]. Kollagenet går i samma riktning i samma lamell 

men i angränsande lameller är fibrerna ordnade i 45 graders vinkel mot den första vilket gör 

att det tål belastning från flera håll. Mellan lamellerna finns osteocyter i lakuner, små 

hålrum[25]. Osteocyter har utvecklats från osteoblaster, som fångats i den matrix de själva 

syntetiserat. Trots att de är den vanligaste celltypen i ben vet man inte riktigt vad de har för 

funktion.  Osteocyten kan antagligen känna av hur benet belastas och kan bryta ner ben efter 

hur det belastas[27]. Från lakunerna går canaliculi, små kanaler som sammankopplar 

osteocyter i olika lamellager via gap junctions och blodkärlen i de Haverska kanalerna. 

Mellan osteonen går Volksmanns kanaler som sammankopplar osteonen med nerverna och 

blodkärlen i periostet. Mellan osteoner finns inkompletta lameller och under periostet och 

endostiet finns lameller som går runt hela benet. 

 Spongiöst ben eller trabekulärt som det även kallas består av tunna 

oregelbundna benbalkar, trabekler som ligger samma riktning som benet utsätts för 

påfrestning i. Det består inte av osteoner utan har istället oregelbundet arrangerade lameller 

och ostocyter som får näring från endostiet via canaliculi[25]. Det finns normalt inga 

kärlstrukturer i det trabekulära benet och blodförsörjningen sker från benmärgen[26].  

 Bennedbrytning och uppbyggnad sker kontinuerligt vid endostiet och periostet 

av osteoklaster som bryter ner och osteoblaster som bygger upp benmatrix[25]. Spongiöst ben 

har en större yta i förhållande till dess volym än kompakt ben har och omsätts därför 3-10 

gånger snabbare[28]. Distala femur byts ut fullständigt varje halvår medan det tar betydligt 
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längre tid för diafysen att omsättas. Benmatrix är en reservoar för kalcium, om kalciumnivån i 

blodet sjunker frisätts paratyroideahormon så att osteoklasterna bryter ner ben och på så vis 

frisätter kalcium till blodet. Höga kalciumnivåer i blodet hämmar frisättningen av 

paratyroideahormon (PTH) och calcitonin frisätts istället från tyroidea vilket minskar 

benresorbtionen så att mer kalcium lagras i benet[25]. PTH och låga kalciumvärden gör att 

njurarna aktiverar D-vitamin som i sin tur ökar upptaget av kalcium i tunntarmen[29]. Enligt 

Wolfs lag bygger benet på sig så att det blir starkare där det utsätts för belastning och bryts 

ner där det inte belastas[20].  

 

Icke proteskopplade faktorer som kan påverka bentätheten 

Ålder och kön 

Maximal benmassa uppnås i tjugo till trettioårsåldern. Den maximala benmassan uppnås vid 

olika ålder i olika delar av skelettet, lårbenshalsens maximala BMD kan nås redan i 

artonårsåldern[28]. Från trettio till fyrtiårsåldern börjar BMD minska successivt med ungefär 

samma hastighet för båda könen fram till menopaus[26] då östrogenbristen gör att benmassan 

minskar med två procent årligen de första 5 till 10 åren, ju tidigare menopaus desto lägre blir 

BMD[30]. Män når en högre maximal BMD än kvinnor och minskar inte heller i BMD lika 

fort som kvinnor gör efter menopaus[31]. I en studie av 6 kvinnor och 5 män mätte man BMD 

post mortem och jämförde patienternas periprostetiska BMD med BMD i deras kontralaterala 

femur efter att man där satt in en likadan protes in vitro. Man drog slutsatsen att den 

periprostetiska BMD hade minskat betydligt mer hos kvinnorna än hos männen eftersom 

kvinnorna hade större skillnad i BMD mellan sina höfter än männen hade. Alla hade en 

ocementerad protes av samma modell som suttit 17-162 månader.[32].  

 

Hereditet 

Svarta har högre benmassa än vita även då hänsyn tagits till body mass index (BMI) som 

samvarierande faktor[33]. I en kohortstudie av nästan 200 000 svarta, asiatiska, vita och 

latinamerikanska postmenopausala kvinnor i USA fann man att svarta hade högst BMD och 

asiatiska lägst. Svarta hade högre BMD även då hänsyn tagits till kroppsvikt[34]. Studier av 

benmassan hos tvillingar och släktingar till osteoporotiska patienter tyder på att genetiska 

faktorer styr mycket av vilken BMD en person har. De ärftliga mekanismerna bakom är inte 

helt kända[35]. Upp till 70-80 % av variationen i BMD hos normalt ben tros bero på genetisk 

variation[36].  I en studie av 38 monozygota och 27 dizygota tvillingpar av samma kön kom 

man fram till att BMD i femur till mindre grad styrs av arv än BMD i lumbarkotorna[37]. 
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Preoperativ BMD 

Efter en prospektiv femårsuppföljning av 15 patienter med cementerade proteser fann man att 

de patienter vars femur hade en hög BMD innan operationen förlorade mindre andel i procent 

av sin benmassa postoperativt än de med en låg preoperativ BMD[38]. I en tvärsnittsstudie av 

11 ocementerade proteser jämförde man benförlusten i förhållande till patientens 

kontralaterala femur. Man fann att en hög BMD i patientens kontralaterala femur var kopplat 

till en liten benförlust kring protesen samt att en låg BMD i patientens kontralaterala femur 

var kopplat till en stor periprostetisk benförlust[32]. Vilken betydelse den preoperativa BMD 

har kan bero på patientens ålder. I en longitudinell DXA-studie på 17 patienter med 

ocementerade proteser och en medeluppföljningstid på 5 år som till skillnad från de två 

tidigare studierna (studie [32] och [38] har studerat äldre patienter) studerat yngre patienter 

fann man att förhållandet var det motsatta, de med hög preoperativ BMD förlorade mer 

benmassa än de med låg preoperativ BMD[39]. 

 

Rökning 

För både män och kvinnor ger rökning en minskning i höftens BMD som blir mer omfattande 

ju mer personen har rökt[40]. Kvinnliga rökare får sin menopaus ett till två år tidigare och 

rökande män i 70 årsåldern väger 5 till 6 kilo mindre än icke rökare[41]. 

 

Alkohol 

I en epidemiologisk studie där man jämförde BMD i höft och ländrygg med 

alkoholkonsumtionen hos 1182 män och 1571 kvinnor kom man fram till att en måttlig 

alkoholkonsumtion är kopplat till en ökad BMD men en hög konsumtion av alkohol är 

kopplat till en minskad BMD. Män och kvinnor som drack måttligt med alkohol hade en 

högre BMD än nykterister, men män som drack mycket hade en lägre BMD[42]. 

Postmenopausala kvinnor som dricker mer än 207 ml alkohol per vecka har 7.7 % högre 

BMD än postmenopausala kvinnor som dricker under 30 ml alkohol per vecka[43].  

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet ger en ökad BMD där skelettet belastas. För att ha effekt skall träningen vara 

dynamisk och inte statisk samt vara explosiv som exempelvis tennis, tyngdlyftning och 

squash. Simmare vars vikt bärs upp av vattnet får ingen ökad BMD[44]. I en studie av 67 

fotbollspelare och 24 icke idrottande personer fann man att BMD i femurhalsen ökade med 
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3.3 % för varje timme fotbollsträning i veckan fram till sex timmar i veckan. Träning utöver 6 

timmar i veckan gav ingen ytterligare ökning i BMD. BMD i armarna var densamma oavsett 

mängden fotbollsträning[45]. I en studie av elva friska yngre vuxna som var sängliggandes 

fann man att BMD i höften minskade med 3.8 % på 12 veckor[46]. Före detta manliga 

fotbollspelare som avslutat sin karriär för 5 år sedan hade 10 % högre BMD jämfört med 

åldersmatchade kontroller. De som slutat spela fotboll för 16 år sedan hade 5 % högre BMD 

och 42 år efter avslutad fotbollskarriär var BMD densamma som hos åldersmatchade 

kontroller[44]. Hur mycket en patient med bilaterala höftproblem rör sig påverkas av om 

endast ena eller båda höfterna är opererade. Patienter med bilaterala höftproteser kan gå 

längre än patienter med bilaterala höftproblem och endast en protes[47]. Efter en lyckad THA 

bör man undvika aktiviteter som innebär tung och upprepad belastning. Golf, simning och 

cykling går bra men större påfrestning av höften som tennis eller joggning ökar risken 

betydligt för proteslossning[48].  

 

Body mass index 

Att BMD förbättras med ökad kroppsvikt för både män och kvinnor är välkänt. 

Östrogen bildas i fettvävnad vilket ger överviktiga postmenopausala kvinnor högre 

östrogennivåer än normalviktiga. Ju tyngre en person är desto mer belastas och förstärks 

viktbärande delar av skelettet. Jämfört med normalviktiga har överviktiga män en ökad 

bentäthet i proximala femur men en oförändrad BMD i radius medan överviktiga 

postmenopausala kvinnor har en ökad BMD i både radius och femur. BMI har mycket större 

påverkan på BMD hos den postmenopausala kvinnan än den äldre mannen[49]. I en 

prospektiv studie av 1421 patienter opererade med samma protestyp fann man ingen skillnad 

vad gäller stamposition, periprostetisk osteolys på slätröntgen eller antalet revisioner mellan 

obesa och icke obesa patienter[50]. 

 

Preoperativ diagnos 

Den preoperativa diagnosen har betydelse för den periprostetiska BMD kring ocementerade 

proteser[51]. Femurstammar som satts in på grund av reumatoid artrit klarar sig bättre vad 

gäller antal revisioner än stammar som satts in på grund av osteoartrit[52]. Sannolikheten att 

man behöver revidera en protes varierar beroende på vilken diagnos det var som föranledde 

primäroperationen[3] 
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Läkemedel som kan öka bentätheten 

Östrogen 

Efter menopaus orsakas 75 % av minskningen i benmassa av östrogenbrist, inte ålder och det 

vetenskapliga stödet för att hormonell terapi med östrogen minskar risken för höftfrakturer är 

starkt[53]. Östrogenbehandling av menopausala ökar BMD med 5 till 10 % efter ett till tre års 

behandling. De första fem till tio åren efter menopaus kan BMD hållas någorlunda konstant 

med hjälp av östrogenbehandling men för kvinnor äldre än 75 år är inte den 

bentäthetsbevarande effekten lika säker[30]. 

Bisfosfonater 

Bisfosfonater är förstahandsval vid behandling av osteoporos enligt läkemedelsverket år 

2007. Bisfosfonater binder till skelettet och tas upp av osteoklaster vilket får osteoklasterna att 

gå i apoptos. Detta minskar resorptionen av skelettet och även en viss minskning av 

benformationen sker. Efter påbörjad behandling förbättras BMD snabbt men ökningen 

försvinner om behandlingen upphör[54]. Bisfosfonater är det läkemedel som är mest lovande 

när det gäller att förbättra den periprostetiska BMD och flera studier har visat en betydande 

minskning av den periprostetiska benförlusten efter postoperativ tillförsel av 

bisfosfonater[55]. I en studie på 8 nyopererade patienter som fått alendronat postoperativt 

jämfördes BMD efter sex månader postoperativt med BMD hos 5 patienter som inte hade fått 

någon bisfosfonat. BMD i proximala femur minskade med 17.1 % för kontrollgruppen och 

endast med 0.9 % för de som tagit alendronat[56].  

Strontiumranelat 

Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd men man har sett en antiresorbtiv effekt via 

osteoklasthämning. Av den ökning i BMD som ses med DXA antas 50 till 70 % utgöras av 

inlagrat strontium i benvävnaden. I en dubbelblindad och randomiserad studie av 5091 

kvinnor som antingen fick placebo eller strontiumranelat i fem år fann man att 

strontiumranelatgruppen hade 8.2 % högre BMD i höften än placebogruppen 

(p <0,001)[57]. 

Denosumab 

Denosumab är en human monoklonal antikropp som ger en kraftig hämning av 

osteoklastaktivitet och benresorption. I en stor studie med tre års uppföljning visade det sig att 

denosumab medförde en relativ riskreduktion för nya höftfrakturer med 40 %. Benmassan 

ökade 6 % i höften i denosumabgruppen jämfört med placebogruppen[58].  

 

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/substance_products.jsp?substanceId=ID166VJMO1164ISJMS
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Kalcium och D-vitamin 

För lite kalcium i blodet av bristande intag eller upptag leder till att benmatrix urkalkas. För 

äldre rekommenderas ett dagligt kalciumintag av 1200 mg. D-vitamin reglerar 

kalciumupptaget och stimulerar osteoblaster att mineralisera benmatrix. Vid brist på D-

vitamin fås osteomalaci eller rakit som det kallas hos barn med sänkt BMD och deformerat 

skelett[59]. D-vitaminbrist kan uppstå av bristfälligt intag av D-vitamin, njursvikt eller för lite 

solljus. Äldre i äldreboende och mörkhyade får ofta otillräckligt med sol, särskilt under den 

svenska vintern[29]. Iatrogen D-vitaminintoxikation inducerar osteoporos om den får fortgå 

med dagliga D-vitamindoser över 10 000 IE[60]. Kalcium kombinerat med D-vitamin ökar 

BMD hos institutionsboende äldre än 80 år och hos personer med för lågt kalciumintag eller 

D-vitaminbrist. Kalcium och D-vitamin kan ges i dessa fall samt skall alltid tas som 

komplement till övriga skelettspecifika läkemedel[61]. 

Intermittent PTH behandling 

Intermittent tillförsel av PTH orsakar en ökad osteoblastaktivitet, påtagligt ökad BMD[62] 

och sänkt frakturrisk[63]. Den exakta verkningsmekanismen är inte klarlagd[62]. 

Kalcitonin 

Kalcitonin minskar benförlusten och hämmar benomsättningen hos patienter med 

höftproteser. Det minskar även förhöjda nivåer av benresorbtionsmarkörer om det ges efter 

THA[55]. 

Doxycyklin 

Man har sett att doxycyklin kan minska osteolysen av material som lossnat från protesen och 

på så vis aseptisk proteslossning men det är inte utrett huruvida doxycyklin påverkar den 

periprostetiska BMD[55]. 

 

Läkemedel som kan minska bentätheten 

Kortison 

Benförlusten börjar omedelbart vid kortisonbehandling och är mest uttalad de första sex 

behandlingsmånaderna. Huvudeffekten antas vara genom hämning av osteoblasterna.  Det är 

främst trabekulärt ben som drabbas. Ju större dos och ju länge behandlingstid desto mer 

benförlust[64]. Peroralt krävs en daglig dos på 2.5 mg prednisolon för att öka frakturrisken i 

femur. Topikala steroider har ingen inverkan på frakturrisken men en inhalerad dos på 1875 

μg budesonide motsvarande 7.5 mg prednisolon per dag ökar frakturrisken[65]. Vid 

kortisonbehandling anses det viktigt att ge kalcium och D-vitamin för att minska benförlusten. 

Bisfosfonater är förstahandsvalet för att minska den kortisoninducerade osteoporosen[61, 64].  
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Övriga läkemedel 

Litium ändrar paratyroideas känslighet för kalcium vilket anses kunna orsaka primär 

hyperparatyreoidism[59]. Fenytoin och fenemal, inducerar cytokrom P-450 vilket ökar D-

vitaminmetabolismen så att D-vitaminbrist kan uppstå. GnRH-agonister, hämmar hypofysens 

gonadotropinsekretion och ger hypogonadism. Långtidsbehandling med Heparin kan ge sänkt 

BMD vilket dock inte verkar gälla för lågmolekylärt heparin. Cytostatika, glitazoner, och 

SSRI kan ha en negativ inverkan på BMD[66]. Progesteron i hög dos ger hypogonadism[3].  

 

Följande sjukdomar kan orsaka sänkt bentäthet 

Tyretoxikos  Ökad benomsättning. 

Diabetes typ-1 Kortikal benskörhet av kärlskador. 

Reumatiska sjukdomar  Inflammation, inaktivitet, kortison och cytostatika. 

Hyperparatyreoidism  PTH leder till ökad benomsättning och förlust av benmassa. 

Njursvikt.   Bristande syntes av aktivt D-vitamin och förhöjt 

   serumfosfat medför ökad sekretion av PTH. 

Myelom, leukemi Producerar cytokiner som leder till bennedbrytning. 

Astma och KOL.  Inflammation, fysisk inaktivitet och dålig nutrition. 

Osteogenesis imperfecta Defekt i kollagen-1 syntesen. 

Celiaki  Malnutrition, otillräckligt kalciumupptag. 

Crohn’s sjukdom Malnutrition, malabsorbtion av kalcium och D-vitamin,  

  inflammation, kortisonbehandling. 

Primär biliär cirrhos D-vitaminbrist. 

Stroke  Pareser minskar belastningen av skelettet. 

Prolaktinom  Hämning av hypotalamus-hypofys-gonadaxeln ger mindre   

   östrogen. 

Osteomalaci/rakit För lite D-vitamin. 

Cushings sjukdom 

GH brist   

HIV 

[66] 

Mastocytos  Oklar mekanism. 

Kastrering  Hypogonadism. 

Heamokromatos Hypogonadism. 
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Hypofysinsufficiens Hypogonadism. 

Kallmans syndrom,   Hypogonadism hos män. 

Klienfelters syndrom Hypogonadism hos män. 

Turners syndrom Hypogonadism hos kvinnor. 

Anorexi  Hypogonadism hos kvinnor. 

[1] 

 

Proteskopplade faktorer som kan påverka bentätheten 

De viktigaste orsakerna till periprostetisk benförlust är; osteolys sekundärt till mikropartiklar 

av främmande material som lossnat, lokalt minskad belastning av benet, friktion från 

mikrorörelser av protesen, fraktur och skada på benet vid borttagande av tidigare 

implantat[67]. 

 

Operationsmetod 

Olika muskelskador och ändrad muskeloskeletal belastning kan vara en orsak till skillnader i 

BMD efter olika operationsmetoder[68]. Även skadan på endostiet och periostet peroperativt 

kan äventyra bennybildningen[69]. Efter att ha DXA-mätt 53 patienter med både cementerade 

och ocementerade proteser preoperativt och sedan återigen inom 14 dagar efter operationen 

fann man en signifikant minskning av BMD i Gruenzon 7, den mest proximala och mediala 

delen av femur. Orsaken föreslogs vara att benet skadats under själva operationen[70]. Vid en 

Wagnerrevision med transfemoral friläggning öppnas femur longitudinellt efter den gamla 

protesen, läkningen efter osteotomin är nästan aldrig något problem[71]. I en jämförelse av 

anterolateral friläggning (35 höfter) med transgluteal friläggning (42 höfter) fann man att de 

med transgluteal friläggning fick lägre periprostetisk BMD postoperativt. De två grupperna 

skiljde sig inte vad gäller stamtjocklek, ålder, kön, eller preoperativ BMD i diafysen[68].  

 

Reoperationer  

Infektion kring protesen kan orsaka periprostetisk oseteolys och benförlust[72]. 

 

Bengraft  

Om bentransplantat används liksom vad för slags ben det är påverkar hur stammen sitter i 

femur.  Autograft (patientens eget ben) är bättre än allograft (ben från annan person) på att 

regenerera ben[73].     
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Tiden protesen har suttit i femur 

Benremoduleringen är mest uttalad de första två tre åren varefter den fortsätter med betydligt 

lägre hastighet[12, 15]. Störst är benförlusten de fösta sex månaderna[74]. I en longitudinell 

studie där man med DXA följde en grupp på 14 patienter i 10 år från att de fått sin höftprotes 

och en annan grupp på 13 patienter i åtta år med början sex år från att de fått sin höftprotes 

kom man fram till att minskningen i BMD sker snabbast första halvåret och att BMD minskar 

med samma hastighet 2 till 14 år postoperativt. Alla patienter hade en ocementerad titanstam 

med proximalt porös yta av hydroxyapatit som inte reopererats[75]. 

 

Utformning 

Den största orsaken till ändrad benmassa kring höftproteser är den nya belastningen av 

benet[72]. Femurstammar tar upp och ändrar belastningen som benet normalt hade haft. Både 

cementerade och ocementerad stammar minskar påfrestningen på femur mer och mer i 

proximal riktning vilket leder till att BMD minskar mest proximalt och minst distalt längs 

protesen[20]. Principiellt bör en protes fästas så proximalt som möjligt för att ge så hög 

belastning som möjligt proximalt och på så sätt minska benförlusten[5]. Ocementerade 

proteser som vid insättningen väl fyllde upp femurs medullära kanal med god benkontakt 

fixerades bättre med nytt ben. Man bör således inte välja en för tunn stam men en tjockare 

stam är styvare och har en högre axial rigiditet och bär därför upp mer av femurs belastning 

vilket leder till benförlust enligt Wolfs lag[76]. En tjockare stam har även bättre rotatorisk 

stabilitet än en tunn stam[77]. Om protesstammen efter operationen hamnar snett i förhållande 

till femur och står i varus eller valgusposition kan den onormala belastningen leda till 

proteslossning och periprostetiska frakturer. Elastiska och kilformade stammar minskar 

effekten av om stammen står snett[78]. 

 

 

Material 

Kring lösa proteser ser man med lasermikroskop en snabb benremodulering med bildning av 

omoget ben som verkar bero på immunförsvarets reaktion mot den främmande kroppen. 

Denna typ av benremodulering som leder till osteolys och försvagar benet är unik och ses inte 

i normalt skelett eller vid andra patologiska tillstånd[79]. Mikropartiklar av protesen som 

lossnat på grund av slitage eller korrosion leder till lokal inflammation och granulombildning 
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vilket bryter ner benet. Eftersom det mesta skräpet bildas i leden är lokal osteolys extra 

vanligt proximalt men kan om protesen sitter löst eller det är en spricka i cementet även ske 

mer distalt då smådelarna tar sig ner längs stammen. Denna inflammatoriska reaktion är till 

skillnad från den adaptiva bennedbrytningen som sker av minskad belastning en patologisk 

och vanligen progressiv process som med större sannolikhet leder till frakturer och 

proteslossning[4, 20].  

 

Protesytan 

Ocementerade femurstammar kan ha olika yta. Om man vid en ocementerad fixation gör 

stamytan porös fixeras protesen bättre med bennybildning[76]. Hur mycket av stammen som 

har en porös yta verkar ha betydelse. De patienter vars stammar har en porös yta proximalt 

tappar mindre i BMD än de som har en porös yta över hela stammen[80]. Istället för att ha en 

porös yta kan protesen vara täckt av hydroxyapatit. I en longitudinell jämförelse av två 

varianter av samma typ av ocementerad primärprotes där det enda som skiljde sig var om 

stamytan var porös (31 höfter) eller täckt av hydroxyapatit (30 höfter) fann man att 

prevalensen av osteolys på röntgen var 16 % för stammarna som var täckta med hydroxyapatit 

och 43 % för de med porös yta. Efter sju år satt 100 % av hydroxyapatit stammarna kvar 

medan 90 % av de med porös yta satt kvar[81].  

 

Styvhet 

Protesens styvhet bestäms av dess material och tjocklek[82]. Ju styvare stammen är i 

förhållande till femur desto mindre belastas femur och desto mer benförlust sker[20]. 

Elastiska stammar belastar femur mer och ger därför en lägre benresorbtion men har en ökad 

mikrorörelse mellan femur och protesen proximalt vilket skulle kunna leda till lossning[82]. 

En del studier har bekräftat att stammens styvhet är viktig för att minska benförlusten medan 

andra inte finner något större samband. Femurs styvhet beror på dess BMD och utformning. I 

en studie av ocementerade och i en annan med cementerade stammar kom man fram till att 

det är femurs styvhet och inte protesens som styr benförlusten. Men detta beror sannolikt på 

de stora variationerna vad gäller benparametrar bland patienterna och att om man jämför 

patienter med liknande femur så borde stamstyvheten ha betydelse[20]. 
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Om cement har använts  

Både cementerade och ocementerade stammar ger mindre BMD och tunnare cortex. 

Cementerade stammar får en tät benbildning mot cementet vilken liknar en ny cortex. Denna 

sitter fast i yttre cortex med nybildat trabekulärt ben. Cementerade stammar är inte lika tjocka 

som ocementerade och därmed mjukare[83]. Kvarvarande toxiska monomerer när akryliskt 

cement polymeriseras samt den värme som bildas när den exoterma reaktionen sker kan ge 

bennekros. Om en cementerad protes använts före revisionen är det svårt att få bort allt 

gammalt cement och det kan krävas att man måste ta bort mer ben än vid revision av en lös 

ocementerad protes som generellt är lättare att reoperera[84]. Dock är borttagande av en 

ocementerad stam som är väl inväxt i femur svårt och kräver att man sågar upp ett kortikalt 

fönster i femur eller hackar loss protesen med en osteotom[85].  

 Att benet växer fast i ett ocementerat implantat kallas osseointegration och gör 

att protesen sitter fixerad direkt till femur. Osseointegration distalt gör att femur drabbas av 

proximal atrofi och där implantatet är i kontakt med kortex bildas en förtätning och lokala 

benbryggor mellan implantat och kortex uppstår. Vid osseointegration brukar femurkanalens 

form förbli oförändrad. Om osseointegration inte sker kommer protesen att omges av fibrös 

vävnad och röra sig i femurkanalen. I detta tillstånd blir benremoduleringen annorlunda. 

Femurkanalen vidgas, den proximala atrofin uteblir och ofta bildas en benbro under 

protesspetsen[20].  

 

Wagner revisionsstam och dess inverkan på den periprostetiska bentätheten 

Wagner revisionsstam är gjord av en titan-aluminium-niobiumlegering med en grovblästrad 

yta. Skaftet har en konisk vinkel på två grader och åtta longitudinella räfflor cirkulerandes 

kring stammen som ger rotatorisk stabilitet. Stammen finns i längder av 190 till 385mm. Den 

förankras distalt i femurs koniska märghåla utan cement[4]. Förutom längden så skiljer sig 

halsvinkeln mellan stammarna. Det finns två modeller, den första och äldsta heter standard (se 

figur 1) och den andra heter lateral och skiljer sig genom att ha en mindre vinkel mellan stam 

och hals vilket ger bättre rörelseomfång och ledstabilitet[5]. Två nackdelar är att stammen har 

en hög risk för att sjunka ner i femur och råkar ofta ut för luxationer[6, 86, 87]. Aseptisk 

proteslossning är extremt ovanligt hos Wagnerstammar, av 285 stammar som följdes upp 

behövdes endast en bytas på grund av aseptisk proteslossning[5]. Efter ersättning av lösa 

proteser med Wagner revisionsstam har man med röntgen sett betydande bennybildning kring 

Wagnerstammarna[6, 7]. Detta kan bero på att:      
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 Den koniska formen ökar den axiala stabiliteten och har stor kontaktyta med den 

koniska femurhålan vilket ger ett högt tryck mot benet längs hela protesen och en 

jämn belastning av femur. Tack vare en större diameter proximalt är den viktbärande 

ytan störst där vilket hjälper till att uppnå en så proximal fixation som möjligt[5].  

 Man i studierna[6, 7] använt sig av transfemoral friläggning som innebär att en fraktur 

skapas då man sågar ut den gamla protesen. Enligt klinisk erfarenhet läker denna 

sedan med sedvanlig kallusbildning.  

 Ytan är grovblästrad. Man har med andra ocementerade proteser sett att en porös yta 

förbättrar fixationen[76]. En grovblästrad titan-aluminium-niobiumlegering har goda 

förutsättningar för osseointegration[5].  

 Räfflorna kring stammen ger mycket god rotatorisk stabilitet, små protesrörelser är en 

viktig orsak till benförlust[5].  

 Den är ocementerad, revisionskirurgi med cement har haft dåliga resultat[5]. 

 Stammen går tack vare sin längd över det skadade proximala området och fäster distalt 

vilket ger en biomekanisk stabilitet och en bra återuppbyggnad av benmassan[5]. 

 Materialet har en stor elasticitet och ytan en goda histokompatibilitet[4, 86]. Olika 

titanlegeringar används mycket inom ortopedin och har studerats mycket. De är starka, 

elastiska, håller länge och är mycket biokompatibla[88]. 

 

 

Figur 1. Wagnerstam modell standard[5]. 

 



19 

 

Frågeställningar 

 Ändras den periprostetiska BMD med uppföljningstidens längd 6 till 20 år efter en 

Wagnerrevision?  

 Påverkar patientens BMI, ålder vid uppföljning, kön, proteslängd, protestjocklek, antal 

cerklage runt protesen, stamtyp (standard eller lateral), Charnleyklass eller 

kortisonmedicinering den periprostetiska BMD 6 till 20 år efter en Wagnerrevision?  

 Hur skattar patienter reviderade med Wagnerstammar sitt kliniska tillstånd enligt 

Merle d’Aubignérs höftskala 6 till 20 år efter revisionen? 

 I vilken omfattning och av vilka orsaker har höfter som reviderats med 

Wagnerstammar för 6 till 20 år sedan genomgått reoperationer och stambyten? 

 

 

 

MATERIAL OCH METOD 

Utgångsmaterial och exkluderade patienter  

Utgångsmaterialet utgjordes av 329 höfter som opererats av erfarna kirurger med 

Wagnerstammar som revisionsproteser på Akademiska sjukhuset i Uppsala mellan 1991-01-

01 och 2004-12-31. Patientmaterialet togs fram genom ett lokalt operationsregister. 

  Av dessa exkluderades patienter födda före 1925 (146 höfter) av etiska skäl. 

Av kvarvarande 183 höfter exkluderades av praktiska skäl boende utanför Uppsala län (40 

höfter). Av återstående 143 höfter exkluderades alla döda patienter (31 höfter). Kvar var 112 

höfter på 105 patienter, dessa utgjorde grupp B och följdes upp vad gäller reoperationer och 

stambyten, se figur 2.  

   Av de 112 höfterna exkluderades alla som inte opererades med transfemoral 

friläggning eller som periprostetisk fraktur (46 patienter, 50 höfter). Av kvarvarande 59 

patienter med 62 höfter exkluderades de som gjort ett stambyte till en icke Wagnerstam  

(1 patient, 1 höft) och de som gjort ett stambyte efter 2004-12-31 (2 patienter och 2 höfter). 

Återstående 56 patienter med 59 höfter utgjorde grupp A och kallades för DXA, röntgen och 

Merle d'Aubignér, se figur 2.   
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Patienter kallade till DXA, röntgen och Merle d'Aubignér  

Femtiosex patienter med 59 höfter (grupp A) kallades för DXA-mätning, höftröntgen och 

Merle d'Aubignér.  Trettiotvå höfter var från män och 27 från kvinnor Medelådern vid 

Wagnerstamsoperationen var 64.7 (37.8–78.3) år, +9.6. Av dessa ville 4 patienter (4 höfter) 

inte delta och 4 patienter (4 höfter) var för sjuka för att komma till mottagningen. Tre höfter 

(tre patienter) exkluderades då det visade sig att annan inopererad metall försvårade BMD-

analysen. Fyrtiofem patienter med 48 höfter kom. Av dessa exkluderades två patienter (2 

höfter) på grund av tekniskt dåliga DXA-mätningar. Återstående 43 patienter (46 höfter) fick 

sin periprostetiska BMD och Merle d'Aubignér analyserad, se figur 2. 

329 höfter 

       
 

  

146 höfter (födda före 1925) 

   183 höfter 

        

 

  

40 höfter (boende utanför Uppsala län) 

  143 höfter 

        

 

  

31 höfter (döda) 

    105 patienter med 112 höfter  GRUPP B                                   

     

 

 

 

 

46 patienter, 50 höfter (inte opererats med transfemoral 

friläggning eller som periprostetisk fraktur) 

 59 patienter med 62 höfter 

      
 

  

1 patient, 1 höft (bytt till en annan stam än Wagner)  

 

   

2 patienter, 2 höfter (stambyte efter 2004-12-31)  

 56 patienter med 59 höfter kallades 

     

 

  

4 patienter, 4 höfter (ville inte) 4 patienter, 4 höfter (för sjuka) 

3 patienter, 3 höfter (inopererad metall försvårade analysen) 

45 patienter med 48 höfter kom  

    

 

 

 

  2 patienter, 2 höfter (tekniskt dåliga DXA-mätningar) 

 43 patienter med 46 höfter  GRUPP A 

   

 
                                     

   Figur 2. Flödesschema från utgångsmaterialet till grupp A och B med bortfall. 

 

Höfter som analyserats vad gäller periprostetisk bentäthet och Merle d'Aubignér  

Varje patient genomgick DXA-mätning av femur, höftröntgen och Merle d'Aubignér 

modifierad av Charnley. Merle d'Aubignér har analyserats för endast alla de 46 höfter som 

togs med i DXA-analysen. Undertecknad utförde alla DXA-mätningar och tillsammans med 

professor Hans Mallmin som har stor erfarenhet av DXA tolkades mätningarna. 

Röntgenbilderna användes för att se om DXA-maskinens tolkning av vad som var ben och 

inte ben stämde med den radiologiska bilden och för att visa om annan inopererad metall 

utöver Wagnerstammen fanns. 
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  Av de 46 DXA-mätta höfter vi kom att analysera var 16 höfter från kvinnor och 

30 höfter från män. De 46 höfterna var fördelade på 43 patienter, samtliga var vita 

nordeuropéer. Alla höfter hade opererats med transfemoral friläggning, av dessa hade tre av 

höfterna även opererats som periprostetiska frakturer och en höft hade opererats efter ett 

stambrott av en tidigare Wagnerstam (storlek 15, längd 265). Den äldsta hälften av stammarna 

(23 stammar) hade alla en uppföljningstid på över tio år och var av typen standard medan den 

andra hälften (23 stammar) var alla av typen lateral och hade samtliga en uppföljningstid 

kortare än 10 år. Kring 37 av proteserna satt det cerklage vid uppföljningen, sammanlagt 72 

cerklage var inopererade. Av dem satt 5 cerklage i Gruenzon 1 och 7, 38 cerklage i Gruenzon 

2 och 6 och 29 cerklage i Gruenzon 3 och 5. Gruenzon 4 saknade cerklage. I tabell I och II 

ges en antropomorfometrisk beskrivning av patienterna och höfterna.  

 

Tabell I. Antropomorfometrisk beskrivning av patienterna n = 43 

 Ålder vid 

revision 

(år) 

Ålder vid 

uppföljning 

(år) 

Uppföljnings

-tid (år) 

Längd 

(m) 

Vikt (kg) BMI 

Median 65,1 76,5 9,6 1,71 76 27,1 

Medel +   

Standardav. 

64,3 + 9,7 75,0 + 8,1 10,6 + 3,8 1,70 + 

0,09 

79,7 + 

15,6 

27,5 + 4,3 

Min - Max 37,8-77,2 55,5-85,6 6,0-10,6 1,44-

1,87 

48-130 18,1-39,8 

 
Tabell II. Wagnerstammarna n = 46 

Stamtjocklek 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Antal 4 6 5 6 10 7 3 4 1 

Stamlängd 190 mm 225 mm 265 mm 305 mm 345 mm 

Antal 1 8 26 10 1 

Modell Standard Lateral 

Antal 23 23 

 

Alla patienters journaler genomsöktes och varje patient blev även utfrågad om följande 

angående den eller de höfter där de hade en Wagnerstam: 

När gjordes den första operationen på höften?   

Vilka höftoperationer har gjorts innan de fick sin nuvarande Wagnerstam? 

Vilka höftoperationer har gjorts efter att de fick sin nuvarande Wagnerstam?  

Vilka operationer nedom höften de har gjort efter att de fick sin nuvarande Wagnerstam?  

I vilken omfattning de medicinerat med bisfosfonater, östrogen eller kortison efter att de fick 

sin nuvarande Wagnerstam? 
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DXA  

Helkropps DXA, Prodigy®, GE-Lunar, Madison, Wi, USA. Varje opererad höft mättes två 

gånger utan att byta position med benet i lätt utåtrotation med en urgröpt dyna under låret och 

foten fixerad så att den pekade rakt upp mot taket. Alla mätningar gjordes på samma maskin. 

Benmassan, BMC (g), benytan, BA (cm2) och BMD (g/cm
2
) registrerades i sju Gruenzoner. 

 

Statistisk analys av BMD 

Spearmans ranktest användes för att se om det fanns någon korrelation mellan BMD i någon 

Gruenzon och kön, protesstorlek, proteslängd, ålder vid uppföljning, BMI, kortisonbehandling 

(minst 2.5 mg/dag prednisolon > ett år), protestyp (standard eller lateral), Charnley klass, 

antal cerklage i respektive Gruenzon och uppföljningstiden längd. Pearsons 

korrelationskoefficient användes för att undersöka om det fanns någon association mellan 

BMD i de olika Gruenzonerna och uppföljningstid, protestjocklek, proteslängd eller ålder, se 

tabell VIII. För att utvärdera möjliga oberoende relationer mellan BMD och uppföljningstid 

användes Pearsons partial korrelationskoefficient med justeringar för ålder, protestjocklek, 

proteslängd och kön, se tabell VII. Skillnader mellan BMD i de olika Gruenzonernas 

korrelation till uppföljningstiden testades för statistisk signifikans med Morrisons metod[89]. 

Statistisk signifikans definierades som P< 0,05. SAS program package v. 9.2  användes för 

den statistiska analysen (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). Medelvärdet för BMD av de två 

DXA-mätningarna användes för alla höfter utom två där endast en av DXA-mätningarna 

användes på grund av tekniskt fel vid den andra mätningen.   

 

Precisionen vid DXA-mätningarna  

Precision för BMD, BMC och BA beräknades med utgångspunkt från dubbelmätningar på de 

46 höfter vars DXA kom att analyseras minus 2 höfter som hade tekniskt fel vid en av 

mätningarna, se tabell III.  

 

 Tabell III. Precisionen som coefficient of variance % för varje Gruenzon 

 Gruenzon 

1 

Gruenzon 

2 

Gruenzon 

3 

Gruenzon 

4 

Gruenzon 

5 

Gruenzon 

6 

Gruenzon 

7 

BMD 3,56 % 3,13 % 2,69 % 1,15 % 3,38 % 4,20 % 2,46 % 

BMC 7,40 % 10,94 % 5,57 % 1,79 % 9,18 % 12,25 % 3,90 % 

BA 5,75 % 9,40 % 4,62 % 2,19 % 7,95 % 10,05 % 3,83 % 
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Uppföljning av reoperationer och stambyten  

När utomlänspatienterna samt döda patienter och födda innan 1925 exkluderats från 

utgångsmaterialet återstod 112 höfter på 105 patienter. Av dessa var 51 kvinnor (52 höfter) 

och 54 män (60 höfter). Nästan alla var vita nordeuropéer. För antropomorfometrisk 

beskrivning av höfterna se tabell IV och för antropomorfometrisk beskrivning av patienterna 

se tabell V. Vilka Wagnerstammar som använts redovisas i tabell VI.  

   

Tabell IV. Antropomorfometrisk beskrivning av höfterna n = 112. 

 Vid Wagnerrevisionen 

hade patienterna 

höfterna hörde till 

följande ålder (år) 

Vid uppföljningstidens slut 

hade patienterna höfterna 

hörde till följande ålder (år) 

Uppföljningstid (år) 

Median 64,3 75,3 10,2 

Medel + 

Standardav. 

63,6 + 9,4 73,9 + 9,8  10,3 + 4,1 

Min - Max 37,8 - 79,3 48,1 - 85,9 43 dagar - 19,5 år 

 
Tabell V. Antropomorfometrisk beskrivning av patienterna n = 105. 

 Ålder vid Wagnerrevision 

(år) 

Ålder vid 

uppföljningstidens slut (år) 

Uppföljningstid (år) 

Median 64,2 75,3 10,1 

Medel + 

Standardav 

63,6 + 9,4 73,8 + 9,0 10,3 + 4,1 

Min - Max 37,8 - 79,3 48,1 - 85,9 43 dagar - 19,5 år 

 
Tabell VI. Wagnerstammarna n = 112.  

Stamtjocklek 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Antal 12 15 17 16 22 9 11 8 1 1 

Stamlängd 190 mm 225 mm 265 mm 305 mm 345 mm 

Antal 11 30 46 21 4 

 

Undertecknad gick själv igenom Akademiska sjukhusets journaldatabas för dessa patienter 

och tog retrospektivt reda på vilka reoperationer som gjorts från att den första 

Wagnerstammen sattes i mellan 1991-01-01 och 2004-12-3 fram till första stambytet eller 

årsskiftet 2010/11. 
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RESULTAT 

DXA  

Innan den aktuella Wagnerrevisionen hade 26 höfter gjort endast en tidigare operation,  

8 höfter hade gjort 2 tidigare operationer, 9 höfter hade gjort 3 tidigare operationer och 3 

höfter hade gjort 4 tidigare operationer. Efter den studerade Wagnerrevisionen hade 9 höfter 

gjort ytterligare 1 operation, 2 höfter hade gjort 3 ytterligare operationer och 3 höfter hade 

gjort ytterligare 4 operationer. På samma ben nedom den studerade höften hade endast två 

patienter (2 höfter) opererats efter Wagnerrevisionen, de hade opererats med knäprotes i båda 

fallen. Efter att den studerade Wagnerstammen opererats in hade 3 patienter (3 höfter) 

behandlats med bisfosfonater i över ett år, 2 patienter (2 höfter) hade behandlats med östrogen 

peroralt i över 5 år och 7 patienter (9 höfter) hade behandlats med minst 2.5 mg prednisolon 

om dagen peroralt i över ett år.  

  Uppföljningstiden hade ingen signifikant korrelation med BMD i någon 

Gruenzon. Vi kunde inte finna någon korrelation mellan BMD i någon Gruenzon och BMI, 

kortisonbehandling, protestyp (standard eller lateral), Charnley klass eller antal cerklage i 

respektive Gruenzon. BMD hade en negativ korrelation till kvinnligt kön (alla Gruenzoner), 

långa proteser (zon 4, se tabell VIII), hög ålder vid uppföljning (zon 1, zon 2, zon 6 och zon 7, 

se tabell VIII) och grova proteser (zon 2, zon 3, zon 4, zon 5, och zon 6, se tabell VIII). 

Det fanns ingen korrelation mellan uppföljningstidens längd och BMD i någon Gruenzon 

efter att hänsyn tagits till ålder vid uppföljning, protestjocklek, proteslängd och kön, se tabell 

VII. 

 

Tabell VII. Pearson partial korrelationskoefficient (justerad för ålder, kön, protestjocklek och proteslängd) 

 med 95 % konfidensintervall och p-värde. 

BMD Med variabel Korrelation Lägre 

konfidensintervall 

Övre 

konfidensintervall 

p-värde 

Gruen 1 Uppföljningstid -0.08 -0.38 0.23 0.60 

Gruen 2 Uppföljningstid -0.06 -0.35 0.25 0.72 

Gruen 3 Uppföljningstid -0.09 -0.38 0.22 0.57 

Gruen 4 Uppföljningstid -0.22 -0.49 0.09 0.16 

Gruen 5 Uppföljningstid 0.09 -0.22 0.38 0.59 

Gruen 6 Uppföljningstid 0.06 -0.25 0.35 0.73 

Gruen 7 Uppföljningstid 0.02 -0.28 0.32 0.88 
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Tabell VIII. Pearsons korrelationskoefficient med 95 % konfidensintervall och p-värde. 

BMD  Med Variabel Korrelation Lägre 

konfidensintervall 

Övre 

konfidensintervall 

p-värde 

Gruen 1 Uppföljningstid -0.02 -0.31 0.27 0.88 

Gruen 2 Uppföljningstid 0.00 -0.29 0.29 0.97 

Gruen 3 Uppföljningstid -0.01 -0.30 0.28 0.96 

Gruen 4 Uppföljningstid -0.14 -0.41 0.16 0.37 

Gruen 5 Uppföljningstid 0.09 -0.21 0.37 0.56 

Gruen 6 Uppföljningstid 0.11 -0.19 0.38 0.49 

Gruen 7 Uppföljningstid 0.06 -0.23 0.35 0.67 

Gruen 1 Ålder -0.35 -0.58 -0.06 0.02 

Gruen 2 Ålder -0.33 -0.56 -0.04 0.03 

Gruen 3 Ålder -0.20 -0.46 0.10 0.18 

Gruen 4 Ålder -0.07 -0.35 0.22 0.64 

Gruen 5 Ålder -0.12 -0.40 0.17 0.41 

Gruen 6 Ålder -0.33 -0.56 -0.03 0.03 

Gruen 7 Ålder -0.42 -0.63 -0.14 0.00 

Gruen 1 Tjocklek -0.25 -0.50 0.05 0.09 

Gruen 2 Tjocklek -0.37 -0.59 -0.08 0.01 

Gruen 3 Tjocklek -0.37 -0.59 -0.09 0.01 

Gruen 4 Tjocklek -0.43 -0.64 -0.15 0.00 

Gruen 5 Tjocklek -0.38 -0.60 -0.10 0.01 

Gruen 6 Tjocklek -0.46 -0.66 -0.19 0.00 

Gruen 7 Tjocklek -0.29 -0.53 0.01 0.05 

Gruen 1 Längd -0.21 -0.47 0.09 0.16 

Gruen 2 Längd -0.25 -0.50 0.05 0.10 

Gruen 3 Längd -0.20 -0.46 0.10 0.19 

Gruen4 Längd -0.41 -0.63 -0.14 0.00 

Gruen 5 Längd -0.20 -0.46 0.10 0.19 

Gruen 6 Längd -0.12 -0.40 0.17 0.41 

Gruen 7 Längd -0.20 -0.47 0.09 0.17 
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Merle d’Aubignér  

De 46 höfterna med Wagnerstammar hade i genomsnitt 14,68 poäng fördelade på 

smärta 5,20 poäng, gångförmåga 4,57 poäng och rörlighet 4,91 poäng. De kontralaterala 

höfterna hade i genomsnitt 15,50 poäng fördelade på smärta 5,39 poäng, gångförmåga 4,83 

poäng och rörlighet 5,28 poäng. På 6 av dessa 46 höfter satt det Wagnerstammar eftersom 3 

patienter hade bilaterala Wagnerproteser. Tio höfter tillhörde grupp A, 20 höfter tillhörde 

grupp B och 16 höfter tillhörde grupp C enligt Charnleys modifiering av Merle d'Aubignér. 

Vilken Charnleyklass höfterna tillhörde påverkade inte BMD i någon Gruenzon. 

 

Uppföljning av reoperationer och stambyten  

Av de 112 höfterna på de 105 patienterna reopererades 35 höfter på 34 patienter. 

Medeluppföljningstiden för de 112 höfterna var 10,3 + 4,1 år. Sextionio % av höfterna 

(77/112) klarade sig helt från reoperationer. Sammanlagt gjordes 66 reoperationer, se tabell 

IX.  

 

Tabell IX. Reoperationer på de 112 höfterna. 

Huvudåtgärd Antal reoperationer Fördelade på antal höfter 

Sluten eller öppen reposition 30 14 

Cuprevision 10 10 

Stambyte 8  8 

Infektion 6 4 

Bortagande av cerklage 2 2 

Fixation av trochanter  2 1 

Tillfällig slinkled innan 

stambyte 

2 2 

Isättande av cerklage efter 

fraktur 

1 1 

Klackförstärkning med skruv 1 1 

Förlängning av caput 1 1 

Byte av caput 1 1 

Extirpation av subcutan 

resistens 

1 1 

Avmejsling av exostos 1 1 

 

Av de 112 höfterna hade 8 höfter gjort minst ett stambyte efter sin första inopererade 

Wagnerstam isatt mellan 1991 och 2004 till och med 2010-12-31. Survival rate med avseende 

på minst en stamrevision för de 112 höfterna som fått sin första Wagnerstam mellan 1991-01-

01och 2004-12-31 fram till årsskiftet 2010/11 är (104/112) 93 %. I tabell X anges orsakerna 

till de 8 stambytena.  
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Tabell X. Orsak till stambyte på de 112 höfterna. 

Lossning eller sjunkning 3 

Kombinerad sjunkning och luxation 2 

Luxation 1 

Infektion 1 

Implantatbrott (storlek 15 längd 265) 1 

 

Fyrtioen höfter var opererade med främre anterolateral friläggning och 3 opererade med bakre 

posterolateral friläggning. Medeluppföljningstiden för dessa 44 Wagnerstammar till stambyte 

eller årsskiftet 2010/11 var 10,0 år + 3,3 år. Under uppföljningstiden för dessa 44 stammar 

reopererades höften kring 12 olika Wagnerstammar som suttit i 12 höfter på 11 patienter. 

Sammanlagt gjordes 20 reoperationer på dessa 44 stammar, se tabell XI.  Femtionio höfter var 

opererade med transfemoral friläggning. Nio var opererade som periprostetiska frakturer med 

transfemoral friläggning. Medeluppföljningstiden för dessa 68 Wagnerstammar till stambyte 

eller årsskiftet 2010/11 var 10,5 år + 4,6 år. Under uppföljningstiden för dessa 68 stammar 

reopererades höften kring 23 olika Wagnerstammar som suttit i 23 höfter på 23 patienter. 

Sammanlagt gjordes 46 reoperationer på dessa 68 stammar, se tabell XII. 

 

Tabell XI. Reoperationer på höfter reviderade med främre anterolateral friläggning n = 41 och höfter reviderade 

med bakre posterolateral friläggning n = 3. 

Huvudåtgärd  Antal reoperationer Fördelade på antal höfter 

Sluten eller öppen reposition 10 5 

Cuprevision 5 5 

Stambyte 3 3 

Extirpation av subcutan 

resistens 

1 1 

Avmejsling av exostos 1 1 

  
Tabell XII. Reoperationer på höfter reviderade med transfemoral friläggning n = 59 och höfter reviderade som 

periprostetiska frakturer med transfemoral friläggning n = 9.   

Huvudåtgärd Antal reoperationer Fördelade på antal höfter 

Sluten eller öppen reposition 20 9 

Infektion 6 4 

Stambyte 5 5 

Cuprevision 5 5 

Borttagande av cerklage 2 2 

Fixation av trochanter 2 1 

Tillfällig slinkled innan 

stambyte 

2 2 

Isättande av cerklage efter 

fraktur 

1 1 

Klackförstärkning med skruv 1 1 

Förlängning av caput 1 1 

Byte av caput 1 1 
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DISKUSSION 

Det är en retrospektiv studie med ett ganska stort bortfall från utgångsmaterialet på grund av 

den långa uppföljningstiden samt att vi av praktiska skäl inte kallade boende utanför Uppsala 

län och av etiska skäl inte kallade patienter födda före 1925. Alla operationer gjordes på 

samma sjukhus av ett fåtal kirurger vars operationsresultat kanske inte är jämförbart med 

andra sjukhus.  

  I uppföljningen av reoperationer och stambyten togs ingen hänsyn till att 

proteserna varierade i längd, tjocklek och modell av Wagnerstam (standard eller lateral). 

Reoperationer som har utförts utanför Uppsala län kan ha missats eftersom all information har 

hämtats från Akademiska sjukhusets journalsystem och ett lokalt operationsregister. Antalet 

borde dock inte vara allt för stort eftersom patienter boende utanför Uppsala län exkluderades 

från uppföljningen.  

  Förekomst av rökning, alkoholintag, fysisk aktivitet, hereditet, preoperativ 

diagnos, övriga sjukdomar utöver Charnleys ABC indelning eller andra läkemedel än 

bisfosfonater, kortison och östrogen har inte studerats i grupp A. Medicinering med 

bisfosfonater och östrogen samt inopererade knäproteser på samma extremitet kan ha påverkat 

BMD men materialet var för litet för att ta hänsyn till detta.  Patientmaterialet var även för 

litet för att se om fler kovariabler än ålder, kön, proteslängd och protesgrovlek påverkar hur 

BMD ändras med tiden. Många patienter hade cerklage vilket försvårar DXA-maskinens 

analys av BMD och försämrar dess precision eftersom den har svårt att skilja på ben och 

cerklage. Precisionen uttryckt som coefficient of variance för BMD låg mellan 1,15 och 4,20 

% i de olika Gruenzonerna vilket är ganska bra. Precisionen för BMD är i vår studie endast 

något sämre än den som brukar fås vid DXA-mätningar av primära proteser vilken ofta ligger 

kring 1,5 till 2 % [90], 1 till 4 % [91], 1,7 till 5 % mätt med prodigy DXA-mätare[92]. 1,1 till 

4,5 % [18], 2,0 till 3,2 % [93]. Detta kan bero på att benet är tunnare vid revisionskirurgi samt 

att cerklage använts i stor utsträckning till skillnad från vid primärkirurgi. DXA som 

mätmetod visar inte hur BMD är direkt ventralt eller dorsalt om protesen och hur BMD är där 

vet vi inte. Det är inte bara BMD som har betydelse för hur bra protesen sitter i femur. Även 

hur mycket ben det finns totalt är viktigt. Vi har dock liksom i de flesta andra höftprotes -

studier inte analyserat BMC eller BA eftersom de är beroende av proteslängden som varierade 

mycket i vårt material samt att precisionen i DXA-mätningarna av BMC och BA var dålig. 

  Det finns många studier av den periprostetiska BMD på primära höftproteser 

men endast ett fåtal studier är gjorda på revisionsproteser och till min kännedom finns varken 

någon DXA-studie av revisionsproteser eller någon uppföljning av reoperationer och 
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stambyten efter Wagnerrevisioner med en så lång uppföljningstid som redovisas här. Jämfört 

med andra studier av rerevisioner och reoperationer av Wagnerstammar har vi följt upp 

relativt många patienter, se tabell XIII. Att en person gjorde alla DXA-mätningar och sedan 

var med och tolkade mätningarna var bra eftersom resultatet varierar med hur mätningen och 

tolkningen utförs.  Det var även till fördel att endast en person följde upp alla reoperationer så 

att hela materialet i grupp B bedömdes likartat. 

  Ingen tydlig skillnad fanns vad gäller antalet reoperationer för höfter reviderade 

med transfemoral friläggning eller som periprostetisk fraktur med transfemoral friläggning 

jämfört med höfter reviderade med främre anterolateral friläggning eller med bakre 

posterolateral friläggning.  Antalet Wagnerstammar som opererats med bakre posterolateral 

friläggning eller som periprostetisk fraktur med transfemoral friläggning var för litet för att 

dra några slutsatser från. Antalet rerevisioner är ungefär detsamma som i liknande studier men 

höfterna i vårt material har i större utsträckning reopererats vilket skulle kunna bero på att det 

kan skilja sig vilken typ av reoperationer som har inkluderats i studierna, se tabell XIII. 

   Vi hade utifrån tidigare studier förväntat oss att kvinnligt kön skulle vara 

kopplat till en lägre BMD[26, 30-32] liksom att hög ålder skulle korrelera negativt med 

BMD[26]. Det är svårt att säga varför en ökad stamlängd korrelerade med lägre BMD nedom 

protesspetsen i Gruenzon 4. Av de 11 höfter som fick de två längsta proteserna (305 och 345) 

tillhörde 73 % män (motsvarande för alla 46 höfter var 65 %), medelåldern var 72,3 år 

(motsvarande för alla 46 höfter var 74,8 år) och stamgrovleken i genomsnitt 18 (motsvarande 

för alla 46 höfter var 17,5). Att de var något fler män och lite yngre borde öka BMD men den 

något större stamgrovleken borde minska BMD. Kanske är orsaken att längre proteser i större 

utsträckning använts efter en mer komplicerad sjukhistoria. De 11 långa proteserna hade i 

genomsnitt gjort 2.09 operationer innan Wagnerrevisionen (motsvarande för alla 46 höfter var 

1,76). Att en ökad stamgrovlek är kopplat till minskad BMD är känt sedan tidigare[94]. En 

tjockare stam är mindre elastisk[82] och ju styvare stammen är i förhållande till femur desto 

mindre belastas femur och desto mer benförlust sker[20]. Dock har elastiska stammar en ökad 

mikrorörelse mellan femur och protes proximalt vilket skulle kunna leda till lossning[82]. 

Ingen korrelation mellan BMD och vilken stammodell (standard eller lateral) som använts 

fanns. Att samtliga stammar med en kortare uppföljningstid än 10 år var av lateralmodellen 

och samtliga stammar med en längre uppföljningstid än 10 år var av standardmodellen skulle 

kunna dölja en BMD förlust över tid om det vore så att den senare använda lateralmodellen 

minskade snabbare i BMD än stammarna av standardmodell som suttit längre. På plotdiagram 

sågs dock ingen korrelation i BMD över tid för någon av modellerna var för sig. 
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  Utifrån vårt selekterade patientmaterial av patienter yngre än 86 år som opereras 

med transfemoral friläggning på Akademiska sjukhuset i Uppsala är vår slutsats att 

sannolikheten för en med Wagnerstam nyreviderad höft att klara sig från ytterligare ett 

stambyte är 93 % och att helt klara sig från reoperationer 69 % i 10,3 år postoperativt samt att 

 mellan 6 och 20 år efter en Wagnerstamsrevision påverkas inte den periprostetiska BMD av 

tiden. Att BMD inte påverkades av uppföljningstidens längd förklaras till viss del av att den 

snabba initiala benremoduleringen redan skett de första 6 åren[12, 15, 74]. 

 

 

Tabell XIII. Tidigare studier av reoperationer och stambyten efter Wagnerrevision. De första sex studierna är 

hämtade från boken The adult hip[5], studien av Mantelos et al. (2008)[95] och artikeln av Isacson et al. 

(2000)[6] är tagna från respektive originalartikel. 

Författare och år Antal höfter Uppföljningstid 

(månader) 

Postoperativa 

komplikationer 

Rerevisioner 

Stoffelen och 

Broos(1995) 

23 19 Perforation av knä, 

1; återkommande 

luxationer, 1; 

infektion, 1 

0 

Kolstad et al. 

(1996) 

31 34 Luxation, 5; 

infektion, 1 

5 

(sjunkning eller 

luxation, 3; 

instabil led på 

grund av cup, 2) 

Grünig et al. 

(1997) 

40 47 Sen Infektion, 1; 

luxation, 1 

4  

(sjunkning, 3; sen 

infektion, 1) 

Weber et al. 

(2002) 

40 65 Luxation, 5; 

infektion, 2 

2  

(sjunkning, 1; 

aseptisk lossning, 

1) 

Lyu (2003) 22 85 Luxation, 1 2  

(sjunkning, 2) 

Böhm and 

Bischel (2004) 

129 97 Luxation, 7; 

infektion, 3; 

periprostetisk 

fraktur, 6 

6 

(sjunkning, 1; 

återkommande 

luxationer, 1; 

intraoperativ 

fraktur, 1; djup 

infektion 3) 

Mantelos et al. 

(2008) 

95 108 Oklart hur många 

reoperationer 

1  

(för liten stam) 

Isacson et al. 

(2000) 

43 25 Luxation, 8 

En höft reopererades 

upprepade gånger 

för infektion. 

0 
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