Studie

SMS hos patienter
Undersøgelsesmetode
opereret for CrCLMS/ for SMS
uden CrCLMS

Hoffmann et al, 2006(30)
Moles et al, 2009(27)

0 %/9,4 %
0 %/5,1 %

Fitzpatrick et al, 2010(31)
Bureau S 2017(20)
Stein&Schmoekel, 2008(26)
Ritzo et al, 2014(15)

0,7 %/3,6 %
Ikke undersøgt
v. primær OP
Ikke oplyst
1,3 %/20,6 %

Kalff et al, 2011(28)
Kishi&Hulse, 2016(35)
Seo et al, 2017(11)

0,4 %/15,2 %
6 %/15 %
40 %/66,7 %

Costa et al, 2017(32)
Kuan et al, 2009(24)
Gatineau et al, 2011(36)
Lavafer et al, 2007(33)
Casale&McCarthy,2009(5)
Pacchiana et al, 2003(34)
Metelmann et al, 1995(29)
McCready and Ness, 2016(1)
Ramirez et al, 2015(4)
Wolf et al, 1012(7)
Ertelt&Fehr, 2009(37)
Jandi&chulman, 2007(25)

10,8 %/59,4 %
4,7 %/16,9 %
0,9 %/2,8 %
Ikke oplyst
0 %/3,1 %
Ikke oplyst
Alle raske
Ikke oplyst
0 %/7,84 %
2,6 %/27,8%
2,7 %/17,4 %
Ikke undersøgt v.
primær OP

Ikke oplyst
Ikke oplyst, rapporteret
halthed
og hævelse
Halthedsundersøgelse
1 arthroskopi, øvrige kronisk
halthed
Arthrotomi/arthroskopi
Arthroskopi, kun disse
indgår i sene meniskskader
Arthroskopi
Arthroskopi
Ikke oplyst, vurderet ud
fra halthed
Ikke oplyst
Ikke oplyst
Arthrotomi
Arthrotomi
Arthrotomi
Arthrotomi
Arthrotomi
Ikke oplyst
Arthroskopi
Arthroskopi
Ikke oplyst

CrCLMS: meniskskader diagnosticeret ved operation for ruptur af CrCL. SMS: Sene meniskskader.

materiale på 10 patienter sammenholdt med
de øvrige studier.
Incidens på 27,8 % fra McCready & Ness
(19) er uddraget fra studiet af Christopher et
al (38). Dette studie er ekskluderet fra dette
systematisk review, da der ikke indgår metodebeskrivelse i artiklen, om der inspiceres
for/eller behandles menisklæsioner ved operation for ruptur af CrCL, og det derfor ikke
er sammenligneligt med de øvrige artikler.
Herefter er incidensen for SMS 1-13,8 %. Af
disse har følgende ikke inspiceret og behandlet menisker ved den primære operation:
Bureau (20) med 6 % SMS og Jandi & Schulman (25) med 6,55 % SMS. Altså en relativ
ensartet incidens af SMS hos patienter, der
blev inspiceret og behandlet for menisklæsion ved operation for ruptur af CrCL, i forhold til de patienter, der ikke blev inspiceret
og behandlet.

Bureau (20) beskriver, at 3 % (4 patienter) i
efterforløbet præsenteres med akut halthed
og 13 % (17 patienter) med kronisk halthed. Af
de akutte haltheder fravalgte tre klienter
arthroskopi for undersøgelse af årsag til haltheden, og denne bestemmes altså ikke. Blandt
de 17 patienter med kronisk halthed beskrives
ikke, hvordan de udredes, men ingen får foretaget arthroskopi. Der er altså en absolut
risiko for, at incidensen af SMS er højere end
beskrevet hos Bureau.
Jandi & Schulman (25) beskriver ikke præcist, hvorledes patienter med halthed efter
primær operation udredes for SMS, udover at
27 patienter havde fået udført en arthrotomi.
Studiet undersøger først og fremmest
ændringer i range of motion, og der er derfor
ikke en klar oversigt over, hvor mange postoperative haltheder der er, og hvorledes disse
udredes. Det er derfor i dette studie ikke

Tabel 2. Fordeling mellem sene
meniskskader blandt patienter
behandlet for menisklæsion ved primær operation og ikke behandlede
samt undersøgelsesmetode for sene
meniskskader.

klart, hvorvidt der er flere SMS,
end der beskrives.
Det beskrives, at definitiv diagnose for SMS ikke altid er mulig
pga. logistiske og klientrelaterede
årsager, og at der ofte er tale om
henvisningspatienter, der ikke
nødvendigvis kommer til kontrol.
Den sande incidens af SMS kan
derfor være højere hos alle studier
(5,7,15,28,31,33,34,35,36).
Af tabel 2 fremgår, at andelen af
SMS er markant højere hos patienter, hvor der ikke er konstateret
meniskskader ved operation for
ruptur af CrCL sammenholdt med
patienter, der ved den primære
operation er behandlet for meniskskader (4,5,7,11,15,27,28,29,30,31,
32,35,36,37). Altså er der i 14 af de
20 eksperimentelle studier mindre
risiko for SMS, hvis patienten
inspiceres og opereres for meniskskader i forbindelse med operation
for ruptur af CrCL.
Hos McCrady & Ness (19) er
der i 15 ud af 23 studier ligeledes
mindre risiko for SMS, hvor
patienten er opereret for meniskskade i forbindelse med ruptur for
CrCL, eller har fået foretaget
medial meniscal release (MMR).
Det er dog kun Fitzpatrick & Solan
(31), der viser en statistisk signifikant øget risiko for SMS ved
manglende inspektion og behandling af meniskskader ved operation for ruptur af CrCL.
>

DVT 02 2019 | 27

