
Kort klinisk retningslinje: 

Dislocerede, komminutte frakturer af caput radii (Mason type III), som ikke kan osteosynteres 
tilfredsstillende og som er uden anden læsion af albue eller underarm: 

Bør der indsættes protese frem for simpel excision? 

Anbefaling: 

↓ Anvend ikke rutinemæssigt caput radii protese frem for simpel excision hos voksne med 
isoleret Mason III fraktur, da den gavnlige effekt ikke er dokumenteret og risici er dårligt belyst 
i komparative studier. 

Der fandtes modstridende resultater i forhold til funktionelt outcome mellem en metaanalyse af 
retrospektive, komparative studier og et quasi-randomisseret kontrolleret studie. Reoperationsrate 
rapporteres utilstrækkeligt. Der er tendens til flere komplikationer efter indsættelse af protese. Meget 
lavt evidensniveau (+)( )( )( ) 

√ Det er god praksis, at man hos voksne patienter med Mason III caput radii fraktur, nøje vurderer
omfanget af eventuelle ledsagende læsioner i albueled og underarm, da det er væsentligt i forhold til
valg af behandling.

Udarbejdet af Dansk Selskab for Skulder- og Albue Kirurgi (DSSAK) og Dansk Ortopædisk 
Traumeselskab (DOT) 

Forfattere: Christian Cavallius (DOT), Kenneth Quaade Szkopek (DOT), Theis Muncholm 
Thillemann (DSSAK), Steen Lund Jensen (DSSAK) 

Skal godkendes af DOS’ bestyrelse efter høring forud for DOS kongressen 2022. Vil efter evt. 
revision være gældende i 4 år. I H

ØRIN
G



 
Baggrund for valg af spørgsmål: 
 
Fraktur af caput radii udgør ca. 3% af alle frakturer og ca. en tredjedel af albuefrakturer (1, 2). De 
klassificeres efter Mason i tre typer (3). Mason type III er komminute og dislocerede frakturer, hvor 
det ofte er vanskeligt at opnå stabil osteosyntese, og sekundær excision af caput radii på grund af 
failure er hyppig (4). Excision af caput radii anbefales og har været anvendt som primær behandling 
gennem mange år (5). 
 
Der har været bekymringer vedrørende konsekvensens af caput radii excision for stabilitet i albueled 
og underarm. Johnston (6) indførte en Mason type IV, som er en caput radii fraktur ledsaget af 
albueluksation, hvor der som regel er læsion af begge kollaterale ligamenter. Ud over kollateral 
ligament læsion, kan caput radii fraktur være associeret med fraktur af processus coronoideus (evt. 
som ”terrible triad of the elbow”), fraktur af proksimale ulna (Monteggia læsion/transolecranon 
fraktur-luksation) eller læsion af distale radioulnære led/membrana interossea (”Essex-Lopresti 
læsion”). Ved disse komplicerede caput radii frakturer er der læsion af albue- og/eller underarmens 
stabiliserende strukturer, og ved excision af caput radii kan indsættelse af caput radii protese være 
nødvendig for at opnå tilstrækkelig stabilitet. 
 
Såfremt de stabiliserende strukturer i albue og underarm i øvrigt er intakte, har biomekaniske studier 
vist, at man kan fjerne caput radii uden der opstår væsentlig løshed i albue eller underarm (7). Kliniske 
follow-up studier har i overensstemmelse hermed vist gode resultater 15-25 år efter excision af caput 
radii efter isoleret fraktur (8). 
 
Der er de seneste år kommet et stort udbud af caput radii proteser på markedet, og samtidig hermed 
er incidensen af caput radii alloplastik steget (9). En del af grunden hertil er formentlig, at protesen i 
forbindelse med de tidligere nævnte komplicerede frakturer, har kunnet løse problemer med opnåelse 
af stabilitet. 
 
Spørgsmålet er imidlertid om indsættelse af caput radii protese, i den i øvrigt intakte albue/underarm, 
er nødvendig og medfører en klinisk gevinst, frem for en simpel excision af caput radii. 
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PICO spørgsmål: 
 
Bør voksne patienter med isoleret Mason III fraktur af caput radii, som ikke kan osteosynteres 
tilfredsstillende, have indsat caput radii protese frem for simpel excision? 
 
Population:  Voksne med disloceret og komminut caput radii fraktur (Mason III), hvor  
  osteosyntese ikke er mulig, og hvor der ikke er andre læsioner i albue eller underarm. 
 
Intervention: Caput radii protese af metal 
 
Comparator: Caput radii excision 
 
Outcome:  Primære/kritiske: 
  Functional outcome 
  Pain (VAS) 
  Return to previous activity 
  QOL 
 
  Sekundære: 
  Komplikationer (inkl. reoperation og infektion) 
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Anbefaling: 
 
Følgende symboler, indikerer styrken af anbefalingerne: 
↑↑ = Stærk anbefaling for 
↑ = Svag/betinget anbefaling for 
↓ = Svag/betinget anbefaling imod 
↓↓ = Stærk anbefaling imod 
√ God praksis. Anvendes hvor der ikke findes evidens på området, men hvor arbejdsgruppen ønsker 
at fremhæve særlige aspekter af anerkendt klinisk praksis. 
 
Følgende symboler angiver evidensniveau: 
(+)(+)(+)(+) = Høj 
(+)(+)(+) = Moderat 
(+)(+) = Lav 
(+) = Meget Lav 
 
 
↓ Anvend ikke rutinemæssigt caput radii protese frem for simpel excision hos voksne med 
isoleret Mason III fraktur, da den gavnlige effekt ikke er dokumenteret og risici er dårligt belyst 
i komparative studier. 
 
Der fandtes modstridende resultater i forhold til funktionelt outcome mellem en metaanalyse af 
retrospektive, komparative studier og et quasi-randomisseret kontrolleret studie. Reoperationsrate 
rapporteres utilstrækkeligt. Der er tendens til flere komplikationer efter indsættelse af protese. Meget 
lavt evidensniveau (+)( )( )( ) 
 
√ Det er god praksis, at man hos voksne patienter med Mason III caput radii fraktur, nøje vurderer 
omfanget af eventuelle ledsagende læsioner i albueled og underarm, da det er væsentligt i forhold til 
valg af behandling. 
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Litteratursøgning: 
 
Til denne KKR har vi valgt kun at inkludere komparative studier. Vi har endvidere kun inkluderet 
studier omhandlende protese af metal, da siliconeprotese, som beskrives i en del ældre studier, er 
obsolet. Vi har set bort fra retrospektive, komparative studier, da der ikke redegøres for allokering til 
de to behandlingsgrupper med stor risiko for selektionsbias til følge. 
 
Efter litteratursøgning (beskrevet i bilag 1) er der fundet 4 systematiske oversigtsartikler samt et 
enkelt quasi-randomiseret studie (n=32). Af de 4 oversigtsartikler er kun én af tilstrækkelig høj 
kvalitet til at indgå i denne KKR (se bilag 2a). 
 
I KKR indgår således følgende to studier: 
 
Chaijenkij, 2021 (10): 
Dette er en network metaanalyse, der sammenligner tre behandlingsmodaliteter: caput radii excision, 
caput radii protese og ORIF (intern fiksation med skruer og/eller skinne). 
Analysen inkluderede 12 retrospektive kohorte-studier og et RCT (samlet n= 526) med 
gennemsnitlige follow up-perioder på 12,7 til 157 måneder. Det inkluderede RCT sammenlignede 
caput radii protese mod ORIF. 
Studiepopulation inkluderede både Mason II, III og IV frakturer. 
Tre studier sammenlignede ORIF med caput radii excision, fem studier sammenlignede ORIF med 
caput radii protese, fire studier sammenlignede protese med excision og et enkelt studie 
sammenlignede alle tre behandlingsmodaliteter. 
Ni studier angav funktionelt outcome i form Mayo Elbow Performance Index (MEPI). 
Alle studier rapporterede komplikationer (abnormal ossifikation, fjernelse af osteosyntesemateriale, 
nerveskade og behov for revision). Komplikationer blev opgjort under ét (abnormal ossification, 
fracture, hardware removal, nerve palsy and revision) uden der specifikt blev rapporteret 
reoperationer. 
Øvrige kritiske outcomes rapporteres ikke. 
 
Singh, 2019 (11): 
Dette er et prospektivt ikke-blindet studie, hvor 32 konsekutive patienter blev inkluderet på ét center 
og allokeret til enten caput radii excision (n=15) eller protese (n=17). Allokering blev foretaget i 
henhold til indlæggelsesdag, uden dette dog specificeres nærmere. 
Funktionelt outcome måles med MEPI ved 6 og 18 måneder. 
Forskellige komplikationer rapporteres, men det angives ikke hvorvidt der blev foretaget reoperation. 
Øvrige kritiske outcomes rapporteres ikke. 
I artiklen er der inkonsistens og usikkerhed om patientpopulationen udelukkende var Mason III 
frakturer. 
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Evidens beskrevet for de enkelte outcomes: 
 
Kun funktionsscore og komplikationer blev rapporteret. Det er herfor ikke muligt at vurdere de øvrige 
kritiske outcomes (VAS, return to previous activity, QOL). 
 
Vurdering af kvaliteten af evidens: Se bilag 2a, 2b og 3. 
 
Funktionelt outcome: 
 
Ingen forskel i funktionelt outcome. Meget lavt evidensniveau (+)( )( )( ) 
 
Der er uoverensstemmelse i de to studier hvad angår funktionelt outcome. Begge anvender Mayo 
Elbow Performance Index (MEPI), som giver et tal mellem 0 og 100, hvor 100 er bedst. Der scores i 
4 kategorier – smerte, bevægeudslag, stabilitet og activities of daily living (ADL). 
 
Chaijenkij (10) finder ved network analysen en signifikant bedre MEPI ved protese i forhold til 
resektion svarende til 7,32 point (1,43 – 13,21). Hvis man kun kigger på direkte sammenligninger 
mellem de to behandlinger, er forskellen 3 i protesebehandlings favør, men ikke signifikant. 
Meget lav evidens (+)( )( )( ) 
 
Singh (11) finder derimod signifikant bedre outcome målt som MEPI ved resektion frem for caput 
radii protese ved alle måletidspunkter. Efter 6 måneder scorer patienter, der fik foretaget resektion, i 
gennemsnit 85,66 (SD 10,66) vs. 68,82 (SD 18,66) for patienter, der fik en caput radii protese. Efter 
18 måneder var scoren henholdsvis 90,66 (SD 7,98) vs. 75,00 (SD 14,89). 
Meget lav evidens (+)( )( )( ) 
 
Ved vurdering af resultaterne skal man have med i billedet, at der for MEPI er rapporteret en mindste 
klinisk relevant forskel på 15 (12). 
 
Komplikationer: 
 
Tendens til flere komplikationer efter proteseindsættelse. Meget lavt evidensniveau (+)( )( )( ) 
 
Chaijenkij (10) rapporterer ikke specifikt reoperation, men finder, at excision giver færre 
komplikationer end caput radii protese med en RR på 0,89 (0,39-2,05). Fundet er imidlertid ikke 
statistisk signifikant. 
Lav evidens (+)( )( )( ) 
 
Sing (11) rapporterer komplikationer i form af en forbigående parese af n. interosseous, to 
kontrakturer og en instabilitet, all i protesegruppen. Ingen af disse komplikationer rapporteres i 
excisionsgruppen. Der beskrives 1 overfladisk infektion, men ikke i hvilken behandlingsgruppe den 
forekom. Det angives ikke hvorvidt der er foretaget reoperation eller ej. Der er ikke foretaget statistisk 
analyse af komplikationer. 
Meget lav evidens (+)( )( )( ) 
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Arbejdsgruppens overvejelser: 
 
Excision er den traditionelle behandling af ikke-rekonstruérbare caput radii frakturer uden 
associerede læsioner. Indsættelse af caput radii protese kan betragtes som et supplement hertil, med 
det formål at opnå bedre resultat. Indsættelse af protese introducerer risiko for forskellige 
komplikationer, herunder infektion, løsning af protese og protesenære frakturer. 
 
Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der bør være sikker gevinst i form af bedre funktionelt outcome 
uden flere komplikationer før protese kan anbefales frem for simpel excision. 
 
Evidensen i forhold til funktionelt outcome vurderet ud fra komparative studier er sparsom, af meget 
lav kvalitet og modstridende. Det samme gælder risikoen for komplikationer, hvor der dog er tendens 
til større risiko for komplikationer ved indsættelse af protese. Hvorvidt denne risiko er ledsaget af 
større risiko for reoperation kan ikke besvares ud fra den tilgængelige litteratur. 
 
Arbejdsgruppen kan således på baggrund af den eksisterende evidens ikke anbefale rutinemæssig 
indsættelse af caput radii protese ved Mason type III fraktur uden andre skader i albue eller underarm. 
 
Samlet set er evidensen sparsom og af dårlig kvalitet, og der er behov for prospektive, komparative 
studier med veldefineret population i forhold til associerede skader, gerne med lang tids follow-up. 
 
Kvaliteten af evidensen: 
 
Se bilag 2a, 2b og 3 for skematisk vurdering. 
 
Chaijenkij (10) er en network meta-analyse, der sammenligner tre behandlingsmodaliteter. De 
inkluderede studier er ikke blindede og der er kun inkluderet ét RCT. Resten er retrospektive kohorte-
studier. Derfor vurderes evidensniveauet til meget lavt for det funktionelle outcome, MEPI (+)( )( )( ). 
Komplikationerne opgøres kun samlet under ét (abnormal ossifikation, fjernelse af osteosyntese-
materiale, nerveskade og behov for revision). Reoperation er ikke specifik nævnt. Evidensniveauet 
vurdere til meget lavt (+)( )( )( ). 
 
Singh, 2019 er et quasi-RCT, og af generel lav kvalitet. Randomiseringsmetoden er svag (efter dag 
for indlæggelse), studiet er ikke blindet og der er høj risiko for selektiv rapportering. Scorer således 
med ”high risk of bias” i 6 ud af 7 målepunkter i Cochrane risk of bias tool. Kan maksimalt 
nedgraderes med 2 pga risk of bias (bilag 2b), men nedgraderes med yderligere 1 i SoF tabel pga 
usikkerhed i rapportering af data (”Imprecision, (bilag 3). 
Herefter vurderes evidensniveauet til meget lavt (+)( )( )( ). 
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