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17 261 höftprotesoperationer 2016

ökning med 10% sedan 2015
Ökar medellivslängd och andel äldre i befolkningen

3,3% av befolkningen har minst 1 höftprotes
( 2,8 % av män och 3,8 % av kvinnor)

Höftprotesregister sedan 1969



14 044



14916 antal knäprotesoperationer 2017

14044 år 2016,

direkt kostnad 1 000 000 000 kr

Mest Trelleborg - 738, minst Kristianstad/ Kungsbacka- 1

Knäprotesregister sedan 1975



Att ersätta en skadad led med en protes ger en avsevärd 
förbättring i livskvalitet.

Protesoperationer är bland de som har störst kostnadsnytta i 
sjukvården. 

Även om operationen anses säker och har få komplikationer 
så drabbas en del patienter av sjukdomshändelser efter 

operationen som kan ha uppstått eller blivit symptomgivande 
som en följd av denna. 
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Infektion i ortopediska proteser

• Incidens 1-2%, 1% in Sverige

• Riskfaktorer: övervikt och diabetes

• Tidiga (<3 månader efter op till diagnos), fördröjda (3-24)  och
sena (>24)

• Tidiga och fördröjda- microorganismen når leden under kirurgi
eller före sårslutningen

• Sen infektion- haematogen spridning eller systemisk infektion
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Diagnostiska kriterier
Musculoskeletal Infection Society (MSIS)

Infectious Disease Society of North America (IDSA)
International Consensus Group (ICG)
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Criteria ICG IDSA

Sinus tract Definite PJI Definite PJI

Two positive cultures Definite PJI Likely PJI

Purulence surrounding prosthesis Not a criterion Definite PJI

One positive culture Minor criterion Likely PJI 
if virulent

Acute inflammation in periprosthetic 
tissue on histological analysis

Minor criterion Likely PJI

Elevated CRP and ESR Minor criterion Not a criterion

Elevated synovial fluid 
polymorphonuclear neutrophil % 

Minor criterion Not a criterion

Elevated synovial fluid leukocyte 
count

Minor criterion (together with below) Not a criterion

++ on leukocyte esterase strip test in 
synovial fluid 

Minor criterion (together with above) Not a criterion



BIO
FILM





- polysaccharide matrix som skyddar bakterier från immunosystemet och 
antibiotika samt skapar en fördelaktig mikromijö
-när biofilm är färdigt etablerad är det svårt att behandla protesinfektionen 
utan att ta bort protesen



Behandling av protesinfektion

– Suppressiv behandling med endast antibiotika

– Debridement  av infekterad vävnad+ a/b + 
spolning av leden

– Revisionskirurgi med avlägsnande av protesen

• Tidigt utfört debridment  (inom 3-4 v.) innan biofilm är etablerad  ger hög 
chans för bot 

• Tyvärr är symptom oftast diskreta och smygande 

• För kronisk infection endast revision ger definitiv resultat
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Radiologiska metoder

Slätröntgen

• Ua i tidigt skede

• Används för att utesluta 
andra orsaker till patientens 
symptom så som dislokation, 
fraktur

• Vid kronisk infektion ses  
benresorption runt protesen 
vilket dock är ospecifikt för 
infektion/aseptisk 
inflammation

Ultraljud

• Visar vätska och synovial 
förtjockning

• Kan användas som 
vägledning vid punktioner

MRT och CT

• Svårigheter pga 
metallartefakter

• MRT bättre för förändringar i 
mjukvävnader runt protesen

• CT för punktioner



Man, född 1953. Gonartros. Op. bilaterala knäproteser 2004. Reviderad pga tidig lossning med 
stammade revisionsproteser 2008 vänster, 2009 höger sida.

Kvarstående smärta kring båda knäna. Rtg 2011 visar zoner kring tibiastammarna.

sida dx                         frontal dx                      frontal sin              sida sin



Nuklearmedicinska undersökningar



Radiofarmaka för undersökning av 
misstänkt protesinfektion

Icke-specifika

• 99mTc-difosfonater

• 67Ga-citrat

• WBC ( 111 In, 99mTc)

• Antigranulocytantikroppar (99mTc)

• Mänskliga immunoglobuliner,  
liposomer, biotin, cytokinase, apoptos 
markörer som Annexin V, kemotaxiska 
peptider  (111 In, 99mTc)

• 18F-FDG

• 18F-FDG-WBC

• 18F-fluor

• Andra PET tracers som 68Ga, 64 Cu, 124 J

Specifika

• Antibiotika (guionolon familj)

• Antimikrobiella peptider som UBI

• Bakteriofager (SPECT)

• Thymidine kinase (PET)



Skelettscintigrafi med 99mTc-HDP, 3-fas teknik, 2012



Skelettscintigrafi- Difosfonater, tas upp på ytan av 

benmatrix och avspeglar bennybildning

• Känsligt test, dock ospecifikt: upptag vid steril inflammation, 
aseptisk lossning, frakturer, postop remodellering eller infektion

• 3-fas teknik förbättrar ej resultat

• Fysiologiskt upptag runt protesen - 12 månader, 2 år efter 
operation… Endast avsaknad av upptaget runt protesen ger oss 
en värdefull information

• Metoden är varken hög sensitiv eller hög specifik Palestro Sem Nucl 

Med, vol 39, 2009



Leukocytscintigrafi



Scintigrafi med 99mTc-HMPAO-WBC 

2 timmar efter injektionen



Leukocytscintigrafi  som ”solo”-
upptag av leukocyter (neutrofiler) i infektionsfokus 

• Fysiologiskt upptag i benmärgen, samt ektopisk benmärg Scher 

DM et al, J Artroplasty 2000.15:295-300

• Låg känslighet vid kroniska/låg-virulenta infektioner med 
biofilmetablering Larikka MJ et al Eur J Nucl Med 2001;28:288-93.

• Standardiserade protokoll och tolkningskriterier saknas Love C et 

al Semin Nucl Med 2009,39:66-78.



Multi-fas WBC scintigrafi
Tidig bildtagning avspeglar upptag av WBC i benmärgen, medan 

upptag vid sen bildtagning betingas av infektioner 

• Larikka et al Eur J Nucl Med 2001,28:288-93.  4-6 t och 20-24 t 

sensitivitet knäproteser ökat från 50% till 87% och höfter från 
83% till 100%. Specificitet  för höftproteser ökat från  82% till 
100% och för knäproteser från 77 till 90%. 

• Pelosi et al J Nucl Med  2004;45:438-44.  95 proteser, planar bildtagning  
50 min, 4 t och 20 t 

sensitivitet specificitet träffsäkerhet

Visual utvärdering 80-87 % 65-73% 75-77%

Semi-kvantitativ 88-97% 93-100% 95-96%



Scintigrafi med 99mTc-HMPAO-WBC 

2 timmar efter injektionen

Scintigrafi med 99mTc-HMPAO-WBC 
24 timmar efter injektionen



Exempel på en positiv double-time

2 t 24 t



Kombinera
99mTc-HMPAO-WBC och 99mTc-nanokoll

• Båda avspeglar  upptag av radiofarmaka  i retikuloendoteliala 
celler eller fixation i makrofager i benmärgen King AD et al Eur j Nucl 

Med 1990;17:148-51

• Likvärdig distribution i den normala benmärgen, match

• Osteomyelit - ökat upptag av WBC och nedsatt upptag av 
kolloidpartiklar, dvs. missmatch Love C et al Radiographics 2001;21:1229-38.

• Metodens sensitivitet 96%, specificitet 97%, träffsäkerhet 86-
98%  Gemmel F et al, Eur J Nucl Med Mol Imaging 2012,39:892-909



Kombinerad
99mTc-HMPAO-WBC                                                            99mTc-nanokoll



En exempel på ett positiv kombinerad
WBC        och            Benmärgsscintigrafi



Hybrid imaging SPECT/CT



SPECT/CT

• Graute V et al, Eur J Nucl Med Mol Imaging 2010  31 patienter, 
antigranulocyter, 5min, 5t, 24t

• Filippi and Schillaci, J Nucl Med,2006;47:1908-1913  28 patienter (13 med 
proteser). SPECT/CT detekterade infektion hos 8 av 13 
patienter och uteslöt den hos 5.  SPECT/CT  ger detaljerat 
anatomiskt läge och skiljer upptag vid osteomyelit resp. i 
mjukdelar. Ingen ytterligare information hos patienter med 
negativa fynd.

sensitivitet specificitet NPV PPV

Planar 66% 60% 81% 40%

SPECT 89% 45% 91% 40%

SPECT/CT 89% 73% 94% 57%



SPECT /CT 99mTc-HMPAO WBC fusionerad med 99mTc-nanokoll

cor

sagg



Exempel på ett positivt SPECT/CT 



The Accuracy of imaging Techniques in the assessment of Periprosthetic Knee Infection: A 
Systematic Review and Meta –Analysis

Verberne SJ , Clin orthop Relat Res(2017) 475:1395-1410.

Metod N Sensitivitet Specificitet

Skelettscintigrafi 6 93 56

Leukocytscintigrafi 6 88 77

Kombinerad 7 80 93

Antigranylocitscintigrafi 5 90 95

18F-FDG-PET 5 70 84

3708- MEDLINE och 2864 Embase= 6572,1933 överlapp, 6433 

exkluderade. 139 kvar, 116 exkluderade

23 studier, 1027 undersökningar; 39% med infektion



The Accuracy of imaging Techniques in the assessment of Periprosthetic Hip infection: 
A Systematic Review and Meta –Analysis

Verberne SJ , J Bone Joint Surg Am, 2016, Oct 5;98(19);1638-45.

• 1988-2014

• 31 studier 1753 proteser

Metod Sensitivitet 
%

Specificitet 
%

Leukocytscint 88 92

18F-FDG PET 86 93

Kombinerad 69 96

Antigranylocyt scint 84 75

Skelettscint 80 69



Begränskningar:
A Systematic Review and Meta –Analysis

• Pooled data

• Antal inkluderade patienter (11  resp 93)

• Blandad; knä och höft

• Blandad, akut/ kronisk

• Tid för undersökning efter protesinsättning ( >1 v och 3,7 år)

• Antibiotika/ utan antibiotika

• Avsaknad av standardiserade kriterier för diagnos

• Referens standard

• Negativa  studier uppföljning under minst 6 månader



“Kan99mTc-HMPAO-leukocytscintigrafi påvisa kvarvarande protesinfection 
efter antibiotikabehandling?”



Retrospectiv studie ( januari 2010 - december2013), 

Material

• 180 patienter, 139 patienter, 65 
med 66 protester. Inclusions 
kriterier:

– Tidigare verifierad infection

– Unbiased klinisk kontroll 
antingen via positiva odlingar 
efter undersökningen (n=39) 
eller >24 månaders 
uppföljning efter utsättning 
av antibiotika och utan 
kliniska tecken på infektion (n 
= 27)

Metod

– Setting 1: dubel fas 
leukocytscintigrafi

– Setting 2: kombinerad 
leukocyt- och 
benmärgsscintigrafi

– Setting 3: kombinerad med 
SPECT/CT



Resultat:
Prevalens av infection 41% och 39%

Patients  undersökta under pågående antibiotika



Resultat hos patienter utan antibiotika terapi



Kostnader på K

Leukocytscintigrafi, planar bildtagning samma dag
11437

Leukocytscintigrafi, planar bildtagning dagen därpå
3548

Benmärgsscintigrafi med SPECT/CT 
8796

Leukocytscintigrafi med SPECT/CT
7922



KEEP IT SIMPLE


