
René	  Jørgensen,	  hjemmeopgave,	  modul	  1	  Ultralydsscanning	  
	  
	  

Case	  1	  
	  
Patient	  beskrivelse:	  
34	  årig	  mand	  med	  smerter	  anteriort	  på	  knæet,	  svarende	  til	  lig.	  Patella	  (VAS	  5/10).	  Ikke	  
traumatisk	  debut	  –	  men	  er	  kommet	  snigende	  over	  tid.	  
Smerterne	  forværres	  efter	  fysisk	  aktivitet,	  særligt	  efter	  aktiviteter	  der	  involverer	  hop	  eller	  løb	  
over	  tre	  km.	  Smerterne	  bedres	  ved	  ro/hvile.	  
	  
Kliniske	  undersøgelsesfund:	  
Ved	  observation	  ses	  hævelse	  svarende	  til	  tub.	  Tibia,	  ligesom	  der	  ses	  hævelse	  svarende	  til	  
lig.patella.	  Der	  findes	  normal	  bevægelighed,	  	  normal	  kraft	  og	  ingen	  tegn	  på	  collateral	  ligament	  
eller	  menisk	  læsioner,	  men	  palpationsømhed	  svarende	  til	  lig.	  patella.	  
	  
Indikation	  for	  ultralydsscanning:	  
Der	  foretages	  ultralydsscanning	  med	  henblik	  på	  at	  afklare	  hvorvidt	  der	  er	  tale	  om	  en	  sene	  
problematik,	  eller	  om	  der	  findes	  hævelse/irriteret	  bursit	  under	  lig.	  Patella.	  
	  
Ultralydsfund:	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Anterior	  	  longitudinel	  projektion	  af	  den	  
distale	  del	  af	  lig.	  patella	  og	  dens	  
tilhæftning	  på	  tuberositats	  tibia	  ved	  90	  
graders	  fleksion	  af	  knæet.	  	  
På	  projektionen	  ses	  tilhæftningen	  på	  
tuberositas	  tibia	  til	  højre.	  Der	  findes	  
udtalt	  uhomogenitet	  af	  tuberositas	  tibia.	  
Der	  ses	  hypoekkoisk	  område	  distalt	  i	  lig.	  
patella,	  ligesom	  senen	  fremstår	  let	  
tenformet	  og	  med	  uregelmæssig	  
struktur.	  Distalt	  for	  lig.	  patella	  ses	  
ekkofattigt	  område,	  svarende	  til	  bursaen.	  
Hoffas	  fedtpude	  fremstår	  hyperekkoisk.	  
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Anterior	  	  longitudinel	  projektion	  af	  den	  
distale	  del	  af	  lig.	  patella	  og	  dens	  
tilhæftning	  på	  tuberositats	  tibia	  ved	  90	  
graders	  fleksion	  af	  knæet.	  På	  
projektionen	  ses	  tilhæftningen	  af	  
tuberositas	  tibia	  til	  højre.	  
Projektion	  af	  ve	  knæ	  viser	  en	  homogen	  
senestruktur	  af	  lig	  patella	  med	  ensartet	  
fiberstruktur.	  Ved	  projektionen	  af	  hø	  
knæ	  ses	  hypoekkoisk	  område	  distalt	  på	  
lig.	  patella,	  ligesom	  senen	  fremstår	  let	  
tenformet	  og	  med	  uregelmæssig	  
struktur.	  Distalt	  for	  lig.	  patella	  ses	  
ekkofattigt	  område	  svarende	  til	  bursaen	  
	  

Anterior	  transversel	  projektion	  
af	  lig	  patella	  ved	  90	  graders	  
knæfleksion.	  På	  projektionen	  
ses	  en	  mindre	  ensartet	  
senestruktur	  på	  højre	  side,	  
ligesom	  der	  findes	  ekkofattigt	  
område	  ditalt	  for	  lig	  patella	  i	  
overensstemmelse	  med	  
fundene	  fra	  den	  longitudinelle	  
projektion	  



	  
Konklusion:	  
Fundene	  af	  uhomogenitet	  (blomkålshoveder)	  ved	  tub	  tibia	  er	  forenelige	  med	  en	  osgood-‐
schlatter,	  som	  dog	  ikke	  nødvendigvis	  påvirker	  problematikken.	  	  Derudover	  er	  der	  
overensstemmelse	  mellem	  fundene	  af	  en	  uregelmæssig	  senestruktur,	  tenformet	  sene	  –	  hvilket	  
kan	  være	  tegn	  på	  tendinopati.	  Endelig	  findes	  ekkofattigt	  område	  distalt	  for	  lig	  patella	  som	  kan	  
være	  foreneligt	  med	  bursit	  og	  yderligere	  kan	  der	  være	  en	  påvirkning	  af	  mb.	  Hoffa	  hvorfor	  
denne	  fremstår	  hyperekkoisk	  	  
	  
	  
	  


