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agere med somatisering, fik indsigt i egne dysfunk-
tionelle leveregler samt fik erfaringer med at benytte 
alternative handlemuligheder. Under behandlingen 
ændrede hun sig fra at være passiv og hjælpeløs med 
ringe kontrol over sine følelser til at blive aktiv og an-
svarlig samt overvejende selvhjulpen. Eksempelvis 
stod hun op til faste tider og fulgte sit dagsprogram. 
Hun påtog sig ansvar for adfærdseksperimenter og af-
taler. 

disKussion

Studier viser, at kognitiv adfærdsterapi er den terapi-
form, der har den bedste evidens til behandling af so-
matoforme tilstande [3]. På baggrund heraf blev 
denne terapiform foretrukket til behandling af PNES. 
Evidens herfor er tidligere dokumenteret internatio-
nalt, men ikke i Danmark. Der vil være behov for at 
undersøge behandlingseffekten på en større patient-
gruppe.

Denne kasuistik viser, at PNES let kan overses. 
Efterhånden kan symptomernes mangfoldighed van-
skeliggøre den lægelige/neurologiske udredning. 
Den valgte kasuistik synes at tydeliggøre betydningen 
af tidlig og alsidig udredning [5]. Via terapien lærte 
patienten at fokusere på sine resurser. Hun fik kon-
trol over sine anfald, fik afdækket sine styrkeområder 
og opbyggede sin psykiske modstandskraft.

Tendensen til at trække sig i stedet for at løse 

dagligdagens problemer blev minimeret under ind-
læggelsen, men øgedes dog efter udskrivelsen om 
end ikke i tilnærmelsesvis samme grad som tidligere.

Det konstateres, at det kan være svært for patien-
ten at komme i vane med at benytte de kognitive stra-
tegier på egen hånd. Det kan kræve professionel 
støtte og opbakning. 

Konklusivt kan fremhæves: 

– PNES har store menneskelige og økonomiske 
omkostninger.

– Behovet for kendskab til udredning, diagnostice-
ring og behandling af PNES er stort.

– Kognitiv adfærdsterapi synes at være givtig til be-
handling af PNES.
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Muskuloskeletal behandling af 11-årig med artrogrypose

Stud.med. Maria Morandi Thomsen, speciallæge Stig Aaberg Thomsen & forskningsleder Pernille Due

Artrogrypose er en gruppe af muskuloskeletale dys-
funktioner, der er karakteriseret ved medfødt stivhed 
og kontraktioner i flere led. Antallet af påvirkede led 
og indskrænkelsen af bevægelighed kan være vari-
erende af omfang. Ofte vil muskelatrofi følge symp-
tombilledet. Ætiologien er ofte ukendt, men hæm-
ning af leddenes vækst eller bevægelsesfrihed i foetus 
og problemer med nervesystemets udvikling antages 
at have betydning [1]. Diagnosen forudsætter eksklu-
sion af andre sygdomme, og muskelbiospi, blodprø-
ver og kliniske fund anvendes til at udelukke andre 
muskuloskeletale diagnoser. I ca. 30% af tilfældene 
kan en genetisk defekt identificeres. Incidensen i 
Danmark er ca. 300 tilfælde pr. 100.000 fødsler [2].

Vi vil her se på behandlingsforløbet hos en pa-
tient, der to år gammel fik diagnosen artrogrypose.

sygehistorie

Patienten blev 14 måneder gammel henvist af egen 
læge til pædiatrisk afdeling, da hun ikke viste tegn på 
at ville stå. Graviditet og fødsel samt hidtidig udvik-
ling, vækst og ernæring havde været upåfaldende. Pa-
tienten sad syv måneder gammel og kravlede 11 må-
neder gammel. Hun begyndte at stå og gå frivilligt 23 
måneder gammel med stærkt flekterede ben og øget 
lændelordose. Det blev fra treårsalderen noteret, at 
patienten sank sammen i knæene, at hun overvejende 
belastede højre ben, og at der på venstre ben var ten-
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dens til indadrotation og genu valgum. Patienten ud-
trykte fra børnehavealderen smerte og træthed i be-
nene. I niårsalderen noteres i jounalen, at hun faldt 
meget på trods af tidligere gangsikkerhed. Hun be-
skrives i journalen til at have et aldersvarende aktivi-
tetsniveau (løb, spring, kravle op på ting, gå på trap-
per, cykle, hinke osv.).

Ved initial (fysiurgisk) udredning i 14-måneders-
alderen blev der fundet 15-20˚ ekstensionsdefekt og 
stramme haser på begge knæ, men ellers normale 
knæled uden ansamlinger eller instabilitet. Achilles- 
og patellarreflekser var egale på trods af atrofiske 
musculi quadriceps og muskler på crus. Der fandtes 
normal ledbevægelighed i hofte og fod, god kraft og 
støtte på plantae. Røntgen af columna og undereks-
tremiteter, finnålsbiopsi af musculus vastus lateralis 
dexter, ultralydsskanning og blodprøver viste ingen 
tegn på neurologiske eller muskulære sygdomme 
(herunder spina bifida og spinal muskelatrofi), og 
nerveledningshastigheds- og elektromyografisk un-
dersøgelse blev fravalgt af neuropædiater. 

Patienten modtog fysioterapi fra 14-måneders- 
til fireårsalderen. Toogtyve måneder gammel blev 
hun tilbudt natbrug af knæstrækkeskinner med 

Vantskruer, men hun accepterede ikke skinnerne. 
Ilizarov blev fravalgt af ortopædkirurgen, da eksten-
sionsdefekten var lille. I seksårsalderen blev der inji-
ceret botox i mediale haser i to omgange uden effekt. 
Ekstensionsdefekten forblev stationær.

På grund af vedvarende smerter og hæmmet 
gangfunktion blev patienten 11 år gammel undersøgt 
på en klinik for muskuloskeletal medicin (MM). 
Hendes haltende gang med flekteret og adduceret 
venstre ben medførte bl.a. at hun ikke kunne løbe. 
Man fandt et låst articulus tibiofibularis proximalis 
(TF) sin og genu valgum. I lænden blev der fundet et 
skævt bækken med en retroverteret højre bækken-
halvdel, S-formet skoliose, samt et låst articularis  
sacro-illiaca sinister og et låst højre facetled på 5. 
lændehvirvel. Efter tre behandlinger med muskel-
energiteknik havde bækkenet normaliseret sig, og 
dysfunktionerne var væk (Figur 1). Patienten kunne 
herefter gå normalt uden smerter. Ved efterfølgende 
kontrol hos ortopædkirurg blev der noteret i journa-
len »Hun kan nu stå med helt strakte knæ. Der er næ-
sten ingen hasemuskelstramning …«

disKussion

Hos denne patient kunne den hæmmede gangfunk-
tion forklares ud fra låsningen af TF. Normalt skal der 
være mulighed for en antero-posterior glidning af 
leddet. En stram biceps femoris muskel kan låse led-
det i en anterior stilling og sammen med en stram 
tractus iliotibialis trække knæet i en valgusstilling 
[3]. Årsagen til de stramme lårmuskler kan være en 
dysfunktion i de nederste lændehvirvler, der ifølge 
Cannons lov forårsager en denervationsoverfølsom-
hed med øget tension af de berørte muskler til følge 
[4, 5]. Årsagen til dysfunktionen af de nederste læn-
dehvirvler er uvis, muligvis et fødselstraume eller an-
det traume i spædbarnsalderen. Da symptomerne er 
opstået i forbindelse med, at patienten skulle lære at 
gå, mener vi, at det er mest sandsynligt, at dysfunk-

FIgur 1

Patienten ses her før behandling (til venstre) og to år efter behand-
lingen (til højre). Før behandlingen ses genu valgum på venstre ben 
samt skoliose. Ved kontrolundersøgelse to år efter er patienten vel-
fungerende, uden artrogene dysfunktioner eller skoliose, og knæene 
har normal vinkling.

FAKtABoKS

Muskelenergiteknik – en neuromuskulær behandlingsteknik

Muskelenergiteknik er en effektiv, hurtig og skånsom teknik til be-
handling af de fleste ryglidelser. Muskelenergiteknik er en undersø-
gelses- og behandlingsform, ved hvilken der undersøges for hold-
ningsforstyrrelser, fejlfunktioner og smertereaktioner i muskler, led 
og knogler i ryggen samt i kroppens øvrige led. Med dette som 
grundlag kan der behandles specifikt.

Et dysfungerende led positioneres således, at den kontrakte muskel 
er mest muligt afslappet. Antagonisten aktiveres ved, at patienten 
presser let i en angiven retning. Efter kortere eller længere tid palpe-
res en release i den kontrakte muskel.
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tionen er opstået pga. et hæmmet gangmønster. Der-
for mener vi også, at det ikke er sandsynligt, at den 
primære dysfunktion er lokaliseret i TF sinister. En 
anden mulighed, som vi ud fra det foreliggende ikke 
kan afvise, kunne være, at en låsning i TF har medført 
en dysfunktion af lændehvirvlerne efter patienten rej-
ser sig, da en kontraktur i haserne pga. låsning af TF i 
sig selv vil medføre ændret stilling i lænden. Mange 
lidelser i bevægeapparatet, der forekommer uden 
tegn på anden sygdom, vil kunne forklares med en 
dysfunktion i det muskuloskeletære apparat. Selv 
simple traumer kan medføre voldsomme symptomer.

MM er en effektiv, noninvasiv behandlingsme-
tode, der endnu er forholdsvis ukendt i det danske 
sundhedsvæsen. Behandlingen af patienter med ar-
trogrypose med MM er ikke tidligere beskrevet i litte-

raturen. På baggrund af ovenstående sygehistorie er 
det dog værd at overveje behandlingsmetoden til pa-
tienter med artrogrypose uden oplagt ætiologi. 
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tilfældigt fund af biliær ascariasis

Reservelæge Anders Donatsky Kristensen & reservelæge Michael Achiam

Parasitten Ascaris lumbricoides forekommer endemisk 
i flere tropiske og subtropiske områder. Infektion 
med denne spolorm kan give svære komplikationer. 
En sjælden komplikation uden for endemiske områ-
der er hepatobiliær ascariasis [2].

Følgende sygehistorie omhandler en filippinsk 
kvinde med tilfældigt diagnosticeret biliær ascariasis.

sygehistorie

En 27-årig filippinsk au pair-pige blev henvist til ga-
stroskopi efter halvanden måned med intermitte-
rende epigastrielle smerter. Smerterne udløstes af 
uspecifikt fødeindtag. Patienten var behandlet i pri-
mærsektoren med protonpumpehæmmer (PPI) med 
god effekt. H. pylori-breath test var negativ. Der fore-
kom umiddelbar remittering af symptomer efter endt 
PPI-kur. Videre udredning blev påbegyndt med ga-
stroskopi.

Ved gastroskopien fandt man svarende til andet 
stykke af duodenum en ca. fem centimeter lang aske-
ride, der var svagt grønfarvet af galde efter forsøg på 
migration op i ductus choledochus (Figur 1). Para-
sitten blev forsøgt fjernet endoskopisk, men forsvandt 
ned i jejunum. Patienten blev sat i behandling med 
tabletformig Vermox 500 mg som engangsdosis. 
Patienten udeblev fra opfølgende kontrol.

Grundet den primære mistanke om ulcus/gastri-

tis ved henvisningen foreligger der ingen yderligere 
paraklinik.

disKussion

Parasitten Ascaris lumbricoides er endemisk forekom-
mende i blandt andet Sydamerika, Sydafrika og Syd-
østasien herunder på Filippinerne [1, 5]. Prævalen-
sen i verdensbefolkningen er ca. 25% [5], hvilket 
indeholder både diagnosticerede og udiagnosticerede 
tilfælde. Prævalensen i Danmark anslås af Statens Se-
rum Institut til ca. 1%. 

Primær infektion med A. lumbricoides ses for-
holdsvist sjældent uden for de endemiske områder, 
hvor de fleste tilfælde er indførte. Resultaterne fra et 
dansk studie har vist, at den dominerende smittevej 
for spolorm i Danmark er fra svin til mennesket [3]. 
Der er i Danmark således primært tale om en zoonose 
med svinets spolorm A. suum via kontakt med svine-
gødning. 

De sværeste komplikationer er i litteraturen til-
skrevet den voksne orms utilsigtede migration ud i 
galdegangene med mekanisk obstruktion af galde-
gange, kolangitis, kolecystitis, pankreatitis og abcess-
dannelse i hepar til følge [1, 2, 5].

Symptombilledet minder om kolecystolitiasis. 
Symptomer som intermitterende smerter i øvre abdo-
men, opkastninger, eventuelt biokemi med obstruk-


