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CHAPTER 8

Summary

Summary

Total Hip Replacement (THR) is an often performed surgical procedure. The numbers are expected

to increase due to the increased live-expectancy of our society, as well as implants are expected to

last even longer than today. As a result the demands for hip implant systems are increasing. In the

last decades much scientific effort has been put into improving hip implants. The great challenge of

finding the right materials has resulted in strong improvements; therefore just recently the scientific

emphasis has shifted to improving implant positioning and improving surgical procedures, because

these two are now seen as the weakest links. In this context Minimally Invasive Surgery (MIS) as

well as computer-assisted surgery (CAS) has been developed. MIS is believed to decrease blood-loss

and damage to soft tissue; as a result, it will decrease the patients recovery time and thus shorten

hospital stay. There is only little evidence that MIS also leads to an improved biomechanical

outcome. Critics claim that the poorer visualization during MIS also leads to sub-optimal implant

positioning. CAS increases the accuracy of implant positioning that a surgeon can achieve during

an intervention, but systems like this are often expensive and lead to an increased operation time.

Therefore the use of CAS systems has to be justified by an improved post-operative outcome.

Sub-optimal implant positioning and the resulting increase in wear rates is one of the leading

causes for implant failure in THR. It is a fact that the femoral torsion (femoral anteversion) has

long not been considered in the context of implant positioning. The femoral torsion cannot be

influenced intra-operatively; the stem of the implant simply follows the natural anatomy of the

femur. The concept of ’combined anteversion’ is a recent development, which improves the implant

component orientation by also taking the femoral torsion into account. From this concept a new

surgical procedure has evolved, which is called ’Femur First’. During ’Femur First’ the surgeon

reverses the traditional workflow of first implanting the cup in the pelvis to first implanting the

stem in the femur. The stem can then follow the natural individual anatomy of the femur allowing

adjustment of the cup relative to the stem following the concept of ’combined anteversion’. Such

a procedure is believed to decrease the propensity for impingement of the implant system and

subsequently leading to lower wear rates and as a results increasing the longevity of the implant

system. Researching human biomechanics is a challenging task not only from a technical, but also

from an ethical point of view. Of course investigations can be carried out in vitro, yet results

gathered during such experiments can by their nature represent the in vivo situation only to some
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extent. There is a method called ’Instrumented Implants’ where a load cell is fitted inside a hip

implant in order to measure the hip reaction forces. This is the gold standard, but this method can

due to the ethical considerations only be used in small patient cohorts. Computational power has

increased the last decades. This allowed numerical simulation of new models of human biomechanics

that are able to deal with the over-determined nature of the human body by solving a complex

optimization problem. These fully parametrized rigid-body models are called ’musculoskeletal

models’ and their development has come a long way from representing a generic human model to

being fully customizable and adaptable to a single individual patient. There are different simulation

environments available, yet they are all based on the same principle - inverse dynamics. In contrast

to forward dynamics, where a force leads to a certain displacement (motion), inverse dynamics uses

the motion as input and computes the force needed to create a certain motion. By solving the

aforementioned optimization problem, this force is distributed across different muscles. There are

several optimization criteria available and it is up to the user to choose the most physiological

one. The post-operative gait is an important measure for THR patients, since it is one of the most

performed motions of THR patients post-operative. Gait analysis is available in many forms. In

general it refers to recording walking in a controlled laboratory environment. Gait is a complex

motion that is carried out in all anatomical planes and nearly all body parts (segments) are involved.

In a gait laboratory often two aspects of human walking are quantified - kinematics and kinetics.

Kinematics refers to the motion pattern. Measuring such is often done by applying reflective

markers on the subject in a reproducible manner. The marker trajectories during walking are

recorded and their position in 3D space over time is calculated. From the marker-movement it

is possible to define the body segments and their position and orientation in 3D space over time,

which ultimately leads to the computation of the individual motion pattern. Kinetics refers to the

forces the ground has to provide in order to fully constrain a person. Such forces can be measured

using force-plates; they give important feedback about the distinct patterns, deviations thereof and

walking dynamics. The data gathered during gait analysis can serve as input for musculoskeletal

models. By combining such a model with medical imaging technology it is possible to virtually

rebuild the patient in an individual way in order to compute the patient-specific biomechanics.

Because gait analysis is a non-invasive technique it is possible to investigate rather big patient

cohorts and in a prospective randomized controlled trial (prct).

The success of THR can be quantified by objective and subjective Outcome Measures (OMs).

During a literature survey, it was found that there is a misconception about the use and scientific

applicability of OMs. It is necessary to develop a common language for OMs in order to improve

the comparability of studies among each other. So definitions were made as a contribution to

standardization. In general OMs can be divided into subjective and objective ones. Further

classification includes how the OM has been quantified (patient, surgeon and measured). The

subjective Outcome is analyzed using questionnaires that can either be disease-specific, patient-

related or general-health related. The objective outcome can be divided into biomechanical and

functional outcome. Biomechanical Outcome is defined as the patients ability to exert movement

and the resulting forces, whereas functional outcome quantifies the patients ability to perform

activities of daily living (ADL). The difference between biomechanical and functional outcome

is, that a biomechanical outcome can exist without a functional outcome, but not vice versa.

For example the passive range of motion (pROM) is a benchmark value for a patients range
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of motion, but it only gives little information about ones gait pattern. By means of numerical

simulation models of human biomechanics the Biomechanical Outcome after Total Hip Replacement

is investigated and quantified. New evidence of the potential biomechanical advantages of MIS THR

compared to conventional THR by means of validated and computational models is provided. The

gait performance at three time points (pre-op, post-op six month and post-op twelve month) of

patients operated with computer-assisted femur first THR (CAS FF) is compared to patients

treated with ’free-hand’ MIS THR in order to investigate if the increased impingement-free range

of motion (ROM) leads to an improvement. From this data highly patient-specific musculoskeletal

models are retrieved in order to investigate the influence of CAS FF on musculoskeletal loading

conditions and if a compliant implant positioning improves such.

A systematic review of the literature has been performed on THR outcome. Using computational

models and descriptions of specific surgical approaches found in the literature MIS approaches

(anterior and posterior MIS) were compared to commonly used conventional approaches (Smith-

Petersen, Watson-Jones, Hardinge, Moore and Bauer approach). Because sitting down is one of

the most common post-operative movements of THR patients, the model was set to perform a

parametrized, bilateral squat. The squat was chosen to be bilateral in order to investigate the

influence of the surgical approach on the contra-lateral side. Muscle trauma was mimicked by

setting the muscle strength of an incised muscle to zero. The target parameters were absolute hip

reaction force, symmetry and angles thereof as well as computed muscle activity and computed

muscle force. In order to investigate gait performance motion capture gait analysis was performed

on 60 patients in total at three time-points (pre-op, post-op six month, post-op twelve month)

during a prct. The patients were asked to walk on a 10m walkway at self-selected speed, while the

gait pattern of the lower extremity was recorded by means of 27 retro-reflective markers, simultane-

ously recording the ground reaction forces during one gait cycle (SimiMotion R©, Unterschleisseim,

Germany). 28 patients were treated with CAS FF and 32 patients were treated with conventional,

’free-hand’ MIS THR. The target parameters of the gait analysis study were active range of motion

during walking (aROM), symmetry thereof as well as ’typical signals’ computed by dynamic time

warping (dtw) of hip kinematics (flexion angle, abduction/adduction angle, and rotational angle),

symmetry thereof as well as normalized walking speed. From the data of the 60 patients, gathered

during the aforementioned gait analysis study, highly patient-specific musculoskeletal models were

retrieved (AnyBody Technologies A/S, Aalborg, Denmark). This method allows the computation

of the integral loads acting on the hip joint during walking including the forces produced by muscles

in the human body. The loads were quantified using in-house developed algorithms and methods

which are presented as a chapter of this work. The target parameters were ’typical signals’ of hip

reaction forces, asymmetries thereof relative to the contra-lateral side of the hip and relative to

hip reaction force of young healthy adults as well as hip reaction force orientation with respect to

cup orientation.

The results of the computational study comparing surgical approaches show that muscle trauma as

caused by MIS surgical approaches (anterior, posterior approach) is less influential on hip biome-

chanics than such of conventional approaches (Smith-Petersen, Watson-Jones, Hardinge, Moore,

Bauer). The minimum and maximum hip reaction forces were found in conventional models (Smith-

Petersen model and Moore model) whereas the hip reaction forces in the MIS models show the

117



Summary

smallest deviations from the reference model. This is further confirmed by the hip reaction force

orientation, which regardless of the changes in all models seem clinically irrelevant. The symmetry

indices show that muscle trauma as caused by conventional approaches has the potential to even

influence the contra-lateral side. The computed muscle forces and activities draw a similar picture,

the greatest changes can be found in the conventional models, while the hip reaction forces of the

MIS models are close to the results gathered by the reference model.

A method verification study on the gait analysis system showed that the measurement chain is

robust and that the sensitivity is in the same order of magnitude as other gait analysis services.

The gait analysis study revealed no statistical differences in gait performance between the two

intervention groups (MIS THR vs. CAS FF). All target parameters (active range of motion of the

hip, dimensionless walking speed, typical hip flexion angle) improved in a similar fashion. From

the data the typical hip flexion angle was computed by means of dynamic time warping. While

there was a trend for an improved hip flexion angle it did not reach statistical significance.

Validation of the computational models has again been achieved. The measurement chain was

evaluated regarding three different sources of variance: (i) Is the result obtained dependent on the

MoCap analyst; (ii) How big is the influence of marker-placement on the results obtained; (iii) is

the method robust enough to produce repeatable results? The target parameters of the method

verification study were hip reaction forces. A maximal standard error of the mean of +/- 0.25 BW

is an estimate of how accurate the hrf during gait can be computed. The results of the muscu-

loskeletal modeling study indicate superior musculoskeletal loading conditions for patients operated

with CAS FF. Especially the orientation of the hip reaction force with respect to the rim of the

cup at six month post-operative is significantly improved for the CAS FF patients. This difference

vanishes at twelve months post-operative. The ’typical signal’, computed based on dynamic time

warping, of the hip reaction force at twelve month post-operative is nearly the same as for a young

healthy adult, indicating a possible long-term benefit for CAS FF patients which remains to be

proven. These typical signals also show that patients of the CON group first improve more in

terms of hip reaction force but with poorer hrf orientations. There is also a trend for improved

phase-shift symmetry at twelve month post-operative, which was not statistically significant. This

also indicates a possible long-term benefit for CAS FF patients.

The goal of this study was to investigate the Biomechanical Outcome after Total Hip Replacement

with a special focus on the Quantitative biomechanical evaluation of Computer-Assisted Femur

First THR. Derived from the literature review it can be recommended to include both, subjective

and objective OMs. To represent the personal state of a patient a general-health related score such

as the SF-36 and a disease-specific score such as the widely accepted Hip Osteoarthritis Outcome

Score (HOOS) should be included. A minimum requirement for an objective and biomechanical

OM is the assessment of the passive range of motion, but including a measure for the active range

of motion greatly increases the study-quality. It seems that MIS are favorable to conventional

surgery in terms of biomechanics, but this is only one half of the story. Visualization is of utmost

importance and highly depends on the procedure. This study shows that there is great potential

in MIS approaches in terms of biomechanics. While the computational study showed a clear trend,

this is also supported by the results of the gait analysis study. After six month the patients overall

gait performance was comparable to the gait performance of an adult without THR, which is com-
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pared to literature not the case for patients operated with conventional surgery. The hypothesized

increase of gait performance due to a greater impingement-free ROM was not observed and this

hypothesis was rejected. A reason for this might be that gait is not a critical motion in terms of

impingement. Gait was chosen because it is one of the most often performed movements of THR

patients. The results from the musculoskeletal model showed that CAS FF and with it the con-

cept of ’combined anteversion/femur first’ leads to favorable loading conditions at the artificial hip

joint. The improved hip reaction force orientation may decrease the propensity for impingement

and dislocation for patients treated with computer assisted femur first THR. The gait analysis

study and the musculoskeletal modeling study both showed promising results that the concept of

’combined anteversion/femur first’ leads to a long-term benefit, which remains to be proven. The

fact that there were no differences between the groups found in the gait analysis study, but in the

musculoskeletal modeling study indicates, that gait analysis may be too in-sensitive and computa-

tional modeling of human movement delivers a more complete picture of the biomechanics during

a patients gait. As with all scientific research this study is also subject to several strengths and

limitations. Modeling of muscle trauma is only based on literature data and was not measured.

However, measuring muscle trauma is very challenging and not very reproducible and that is why

such a rigorous approach was chosen. The mechanical models did not take psychological effects

into account. Since the emotional state does influence the gait pattern it is possible that one of the

patients simply ’had a bad day’. One of the major strengths of this study is that the patient selec-

tion was done in a prospective and randomized manner. Therefore no bias due to patient selection

has been introduced. Highly patient-specific and validated musculoskeletal models were used. To

the authors knowledge this is the first prct that uses such highly patient-specific musculoskeletal

model during a prct. Even though validation had been previously achieved for the models used,

validation was repeated and again achieved.

Taken together it can be concluded that MIS approaches have less influence on biomechanics and

gait than conventional surgical approaches. CAS FF may lead to improved gait performance for

some patients, but this cannot be generalized. Improving musculoskeletal loading conditions is

possible using CAS FF. A possible long-term benefit for CAS FF patients remains to be proven.

Sammenvatting

Totale heupvervanging (THR) is een vaak uitgevoerde chirurgische ingreep. De aantallen zullen

toenemen als gevolg van de toegenomen levensverwachting, en de toenemende levensduur van

implantaten. Als gevolg daarvan worden de eisen, gesteld aan heupimplantaat-systemen ook

zwaarder. In de laatste decennia is veel wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de verbetering

van heupimplantaten. De grote uitdaging in het vinden van de juiste materialen heeft geleid tot

sterke verbeteringen. Daarom is recent de wetenschappelijke nadruk verlegd naar verbetering van

implantaat-plaatsing en chirurgische procedures, omdat deze twee nu als de zwakste schakels gezien

worden. In dit verband is zowel minimaal invasieve chirurgie (MIS) als computer-assisted chirurgie

(CAS) ontwikkeld. MIS wordt verondersteld bloedverlies en schade aan weke delen te verminderen.

Hierdoor zal de hersteltijd van patiënten verminderen en het verblijf in het ziekenhuis verkorten.
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Er is echter slechts weinig bewijs dat MIS ook tot betere biomechanische resultaten leidt. Critici

beweren dat verminderd zicht tijdens MIS ook tot suboptimale implantaat-positionering leidt. CAS

verhoogt de nauwkeurigheid van de implantaat-positionering die een chirurg tijdens een interventie

bereiken kan, maar systemen als deze zijn vaak duur en leiden tot een verhoogde operatietijd.

Daarom moet het gebruik van CAS-systemen worden gerechtvaardigd door een verbeterd post-

operatieve resultaat. Sub-optimale implantaat-positionering en de hieruit resulterende toename

in slijtage is een van de belangrijkste oorzaken voor implantaat-falen in THR. Het is een feit dat

femurtorsie (femur anteversie) lange tijd niet gerelateerd is aan implantaat-positionering. Femur-

torsie kan niet worden bëınvloed tijdens een operatie; de steel van het implantaat volgt gewoon de

natuurlijke anatomie van het femur.

Het concept van ’gecombineerde anteversie’ is een recente ontwikkeling, die de oriëntatie van de

componenten van het implantaat verbetert door ook rekening te houden met de femurtorsie. Uit

dit concept is een nieuwe chirurgische procedure geëvolueerd, genaamd ’Femur First. Tijdens de

’Femur First’ procedure verandert de chirurg de traditionele workflow van het eerst implanteren

van de cup in het bekken naar het eerst implanteren van de steel in het femur. De steel kan de

natuurlijke individuele anatomie van het femur volgen, waarna aanpassing van de cup ten opzichte

van de steel volgt naar het concept van ’gecombineerde anteversie’. Een dergelijke procedure wordt

verondersteld de neiging tot impingement van het implantaatsysteem te verminderen en vervolgens

te leiden tot verminderde slijtage en een verhoging van de levensduur van het heupimplantaat.

Onderzoek naar de menselijke biomechanica is een uitdagende taak, niet alleen vanuit technisch,

maar ook vanuit ethisch oogpunt. Uiteraard kunnen onderzoeken in vitro worden uitgevoerd, maar

de resultaten verzameld tijdens dergelijke experimenten kunnen de in-vivo situatie slechts tot op

zekere hoogte benaderen. Er is een in-vivo onderzoeksmethode met gëınstrumenteerde implantaten,

waar een krachtsensor in een heupimplantaat is aangebracht om de heupreactiekrachten te meten.

Dit is de gouden standaard, maar deze methode kan uit ethische overwegingen alleen worden ge-

bruikt in kleine aantallen patiënten. Omdat de rekenkracht van computers de laatste decennia fors

is toegenomen, maakt dit het gebruik mogelijk van numerieke simulatiemodellen van de menselijke

biomechanica die in staat zijn om te gaan met het statisch overbepaalde karakter van het menselijk

lichaam door het oplossen van complexe optimalisatieproblemen. Deze volledig geparametriseerde

rigid-body modellen, ’spierskelet-modellen’ genaamd, hebben een lange ontwikkeling gevolgd van

een generiek menselijke model tot een model dat volledig is aangepast aan een enkele individuele

patiënt. Er zijn verschillende simulatie-omgevingen beschikbaar, maar ze zijn allemaal gebaseerd

op hetzelfde principe - inverse dynamica. In tegenstelling tot voorwaartse dynamica, waar een

kracht leidt tot een bepaalde verplaatsing (beweging), maakt inverse dynamica gebruik van be-

weging als input en berekent de kracht die nodig was om deze bepaalde beweging te realiseren.

Door het oplossen van het hiervoor genoemde optimalisatie-probleem, wordt deze kracht verdeeld

over verschillende spieren. Er zijn verschillende optimalisatie-criteria beschikbaar; het is aan de ge-

bruiker om de meest fysiologische te kiezen. Het post-operatieve gangbeeld is een belangrijke maat

voor THR-patiënten, want het is een van de meest uitgevoerde bewegingen van THR-patiënten

postoperatief.

Gangbeeldanalyse is beschikbaar in vele vormen. In het algemeen verwijst het naar het meten
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van lopen in een gecontroleerde lab-omgeving. Gangbeeld is een complexe serie bewegingen die

wordt uitgevoerd in alle anatomische vlakken en bijna alle lichaamsdelen (segmenten) zijn hierbij

betrokken. In een gangbeeld-laboratorium worden vaak twee aspecten van lopen gekwantificeerd

- kinematica en kinetica. Kinematica verwijst naar het bewegingspatroon. Meten hiervan wordt

vaak gedaan door reflecterende markers op een persoon te plaatsen op een reproduceerbare wijze.

De marker-trajecten worden gedurende het lopen opgenomen en hun positie in de 3D-ruimte als

functie van de tijd wordt berekend. Uit de marker-beweging is het mogelijk om de positie en

oriëntatie van de lichaamssegmenten in de 3D-ruimte als functie van de tijd te bepalen; dit leidt

uiteindelijk tot de berekening van de individuele bewegingspatroon. Kinetica verwijst naar de

krachten die de grond moet uitoefenen om een persoon volledig te ondersteunen. Deze krachten

kunnen worden gemeten met behulp van de kracht-platen; zij geven belangrijke feedback over de

verschillende patronen, de afwijkingen daarvan en de dynamica van het lopen. De gegevens die zijn

verzameld tijdens gangbeeldanalyse, kunnen dienen als invoer voor spierskelet-modellen. Door het

combineren van een dergelijk model met medische imaging-technieken is het mogelijk om vrijwel

elke patiënt op een individuele manier te modelleren om zo de patiënt-specifieke biomechanica

te berekenen. Omdat gangbeeldanalyse een niet-invasieve techniek is, is het mogelijk om grote

patiënt-cohorten te onderzoeken in een prospectieve gerandomiseerde gecontroleerde trial (prct).

Het succes van THR kan worden gekwantificeerd door objectieve en subjectieve uitkomstmaten

(OMs). Tijdens een literatuuronderzoek bleek dat er een misvatting bestaat over het gebruik en de

wetenschappelijke toepasbaarheid van OMs. Het is noodzakelijk om een ’gemeenschappelijke taal’

voor OMs ontwikkelen ter verbetering van de onderlinge vergelijkbaarheid van onderzoeken. Dus

werden definities gemaakt als een bijdrage tot deze normalisatie. In het algemeen kunnen OMs

worden onderverdeeld in subjectieve en objectieve maten. Een verdere indeling omvat hoe de OM

is gekwantificeerd (’patiënt’, ’chirurg’ en ’gemeten’). Het subjectieve resultaat wordt geanalyseerd

met behulp van vragenlijsten die ziekte-specifiek, patiënt-gerelateerd of gezondheid-gerelateerd

kunnen zijn. De objectieve resultaten kunnen worden onderverdeeld in biomechanische en func-

tionele resultaten. Biomechanische resultaten wordt gedefinieerd als de mate waarin patiënten

kunnen bewegen en als de resulterende krachten, waarbij het functionele resultaat het vermogen

van de patiënten om activiteiten van het dagelijks leven (ADL) uit te voeren, kwantificeert. Het

verschil tussen het biomechanische en het functionele resultaat is, dat een biomechanisch resultaat

kan bestaan zonder een functionele resultaat, maar niet omgekeerd. Zo is bijvoorbeeld het passieve

bereik van de beweging (pROM) een benchmark-waarde voor een bereik van de beweging van een

patiënt, maar geeft het slechts weinig informatie over het gangbeeld.

Door middel van numerieke simulatiemodellen van humane biomechanica is de biomechanische

uitkomstmaat na THR onderzocht en gekwantificeerd. Nieuw bewijs van de potentiële biomechanis-

che voordelen van MIS THR in vergelijking met conventionele THR is door middel van gevalideerde

numerieke modellen geleverd. Op drie momenten (preoperatieve, zes maanden post-operatief en

twaalf maanden post-operatief) is het gangbeeld van twee groepen patiënten vergeleken: die met

computer-assisted Femur First THR (CAS FF) werden behandeld en die met ’vrije-hand’ MIS THR

werden behandeld. Onderzocht werd of het verhoogde impingement-vrije bewegingsbereik (ROM)

tot een verbetering heeft geleid. Van deze gegevens zijn patiënt-specifieke spierskelet- modellen

afgeleid om de invloed van CAS FF en de verbeterde plaatsing van een implantaat op spier-en
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belastingsconditie te onderzoeken.

Een systematische evaluatie van de literatuur naar THR-resultaat is uitgevoerd. Met behulp

van numerieke modellen en beschrijvingen van specifieke chirurgische benaderingen werd de MIS-

benadering (anterior en posterior MIS) vergeleken met algemeen gebruikte conventionele benaderin-

gen (Smith-Petersen, Watson-Jones, Hardinge, Moore en Bauer). Omdat zitten een van de meest

voorkomende postoperatieve bewegingen van THR patiënten is, is het model ingesteld op het uitvo-

eren van een geparametriseerde, bilaterale squatbeweging. Met de bilaterale squat is de invloed van

de chirurgische aanpak op de contra-laterale kant te onderzoeken. Spier-trauma werd gëımiteerd

door de spierkracht van een ingesneden spier op nul te stellen. De uitkomstmaten waren abso-

lute heupreactiekracht, symmetrie en hoek van deze kracht, alsmede berekende spieractiviteit en

berekend spierkracht. Om het gangbeeld te onderzoeken werd gangbeeldanalyse uitgevoerd met

een prct op 60 patiënten op drie momenten (preoperatieve, zes maanden post-operatief en twaalf

maanden post-operatief). De patiënten werden gevraagd om te lopen over een 10 m lang pad met

een zelf gekozen tempo, waarbij het gangbeeld van de onderste extremiteiten werd opgenomen

door middel van 27 retro-reflecterende markers, en de grondreactiekrachten werden opgenomen

tijdens één cyclus met een force plate (SimiMotion R©, Unterschleiheim, Duitsland). 28 Patiënten

werden behandeld met CAS FF en 32 patiënten werden behandeld met conventionele, ’vrije-hand’

MIS THR. De uitkomstmaten van de gangbeeldanalyse-studie waren het actieve bewegingsbereik

tijdens het wandelen (aROM), symmetrie daarvan, alsmede ’typische signalen’ berekend door dy-

namic time warping (dtw) van heupkinematica (flexiehoek, abductie/adductiehoek en rotatiehoek),

symmetrie daarvan, alsmede genormaliseerde loopsnelheid. Uit de gegevens van de 60 patiënten,

verzameld tijdens de bovengenoemde gangbeeldanalyse-studie, zijn patiënt-specifieke spierskelet-

modellen opgesteld (AnyBody Technologies A/S, Aalborg, Denemarken). Deze methode maakt

het berekenen van de integrale belasting op het heupgewricht tijdens lopen mogelijk met inbegrip

van de krachten die gegenereerd werden door spieren. De lasten werden gekwantificeerd aan de

hand van in-house ontwikkelde algoritmen en methoden. De uitkomstmaten waren ’typische sig-

nalen’ van heupreactiekrachten, asymmetrieën daarvan ten opzichte van de contra-laterale kant

van de heup en ten opzichte van de heupreactiekracht van jonge, gezonde volwassenen evenals

heupreactiekracht-oriëntatie met betrekking tot cup-oriëntatie.

Uit de resultaten van de numerieke studie die de chirurgische benaderingen vergeleken, blijkt

dat spiertrauma veroorzaakt door de MIS chirurgische benaderingen (anterior en posterior) min-

der invloed heeft op de heupbiomechanica dan door conventionele benaderingen (Smith-Petersen,

Watson-Jones, Hardinge, Moore, Bauer). De minimale en maximale heupreactiekrachten wer-

den gevonden in conventionele modellen (Smith-Petersen model en Moore model). De heupreac-

tiekrachten in de MIS modellen hebben de kleinste afwijkingen in relatie tot het referentiemodel.

Dit wordt verder bevestigd door de heupreactiekracht-oriëntatie, die ongeacht de wijzigingen in alle

modellen klinisch irrelevant lijken. De symmetrie-indices geven aan dat spiertrauma, veroorzaakt

door conventionele benaderingen, in staat is om zelfs de contra-laterale kant te bëınvloeden. De

berekende spierkrachten en -activiteiten vertonen een soortgelijk beeld, de grootste veranderingen

worden gevonden in de conventionele modellen, terwijl de heupreactiekrachten van de MIS-modellen

de resultaten verzameld door het referentiemodel benaderen.
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Summary

Uit een verificatiestudie van deze methode bleek dat de meetketen robuust is en dat de gevoeligheid

in dezelfde orde van grootte is als bij andere gangbeeldstudies. De gangbeeldanalyse-studie leverde

geen statistische verschillen op in gangbeeld tussen de twee interventiegroepen (MIS THR vs.

CAS FF). Alle parameters (actieve ROM van de heup, dimensieloze loopsnelheid, flexie heuphoek)

verbeterden op een vergelijkbare manier. Uit deze gegevens is de typische flexie-heuphoek berekend

door middel van dynamic time warping. Hoewel er een tendens bleek te zijn voor een verbeterde

flexieheuphoek was dit statistisch niet significant. Validatie van de rekenmodellen is opnieuw

uitgevoerd. De meetketen werd beoordeeld met betrekking tot drie verschillende bronnen van

variantie: (i) is het resultaat afhankelijk van de MoCap analist; (ii) hoe groot is de invloed van

marker-plaatsing op de geboekte resultaten; (iii) is de methode robuust genoeg om reproduceerbare

resultaten te genereren? Voor de verificatie-studie waren de uitkomstmaten de heupreactiekrachten.

Een schatting van de nauwkeurigheid waarmee de heupreactiekracht tijdens lopen kan worden

berekend, is een maximale standaardafwijking van het gemiddelde van ±0.25BW . De resultaten

van de studie naar de spierskeletmodellen geven een superieure spierskelet-belasting voor patiënten

met CAS FF. Vooral de oriëntatie van de heupreactiekracht met betrekking tot de rand van de

cup, zes maanden postoperatief, is aanzienlijk verbeterd bij de CAS FF patiënten. Dit verschil

verdwijnt bij twaalf maanden postoperatief. De ’typische grootte’ van de heupreactiekracht, twaalf

maanden postoperatief, berekend op basis van ’dynamic time warping, is bijna hetzelfde als die van

een gezonde, jong-volwassene; dit suggereert een lange-termijn-voordeel voor CAS FF patiënten,

maar dit moet nog worden bewezen. Deze typische signalen laten ook zien dat patiënten uit de

conventionele groep eerst meer in termen van heupreactiekracht verbeteren, maar met een slechtere

heupreactiekracht-oriëntatie. Er is ook een trend voor verbeterde symmetrie in faseverschuiving

twaalf maanden postoperatief, dat statistisch niet significant was. Dit suggereert ook een mogelijk

lange-termijn voordeel voor CAS FF patiënten.

Het doel van deze studie was om de biomechanische uitkomst na THR te onderzoeken met een

speciale focus op de kwantitatieve biomechanische evaluatie van CAS FF THR. Uit het literatu-

uronderzoek blijkt dat wordt aanbevolen om zowel subjectieve als objectieve OMs te gebruiken.

Om de persoonlijke status van een patiënt vast te leggen, wordt aanbevolen om een algemene

gezondheidsscore zoals de SF-36 en een ziekte-specifieke score zoals de algemeen aanvaarde Hip

Osteoarthritis Resultaat Score (HOOS) te gebruiken. Een minimale eis voor een objectieve en

biomechanische OM is een beoordeling van het passieve bewegingsbereik, maar een maat voor het

actieve bereik van de beweging toevoegen, verhoogt de studie-kwaliteit aanzienlijk. Het lijkt erop

dat MIS gunstig is voor conventionele chirurgie in termen van biomechanica, maar dit is slechts

één helft van het verhaal. Visualisatie is van het allergrootste belang en hangt zeer af van de

procedure. Deze studie toont aan dat MIS veelbelovend is in termen van biomechanica. De nu-

merieke studie toonde een duidelijke trend, dit wordt ook ondersteund door de resultaten van de

gangbeeldanalyse-studie. Na zes maanden was het algemene gangbeeld van de patiënten vergelijk-

baar met die van een volwassene zonder THR, hetgeen volgens de literatuur niet het geval is voor

patiënten, geopereerd met conventionele chirurgie. De hypothetische toename van loopprestaties

als gevolg van een grotere impingement-free ROM werd niet waargenomen en deze hypothese werd

daarom verworpen. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat het looppatroon geen kritische be-

weging is in termen van impingement. Het looppatroon werd gekozen omdat het één van de meest
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