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Vidensk ab

Patellofemoral lidelse på grund af øget 
anteversion af collum femoris 

Patellofemoral (PF)-instabilitet og PF-smerter er hyp-
pige knælidelser, der kan medfører store gener og be-
handlingsmæssige udfordringer [1]. I de seneste år er 
der gjort fremskridt i både forståelsen af den kompli-
cerede og variable patoanatomi, biomekanikken og 
behandlingen af PF-lidelser [2, 3].

Ugens billede viser det ossøse bækken og begge 
femora (A) hos en 22-årig kvinde, der siden de tidlige 
teenageår havde døjet med PF-smerter og instabilitet. 
En tidligere rekonstruktion af det mediale PF-liga-
ment bedrede ikke tilstanden. Ved en objektiv under-
søgelse fandt man øget anteversion af venstre collum 
femoris, og ved CT måltes den til 36° (B), hvorfor der 
blev foretaget femurrotationsosteotomi og revisions-
rekonstruktion af det mediale PF-liga ment [4, 5]. En 
postoperativ CT viste en femoral anteversion på 18° 
(C). Ved firemånederskontrollen var osteotomien he-
let, og patienten angav, at de præoperative smerter 
og instabilitetsgenerne var væk, samt at hun havde en 
helt anden god fornemmelse end efter den første ope-
ration. 

Succesfuld behandling af patienter med PF-lid-
else forudsætter en grundig billeddiagnostisk udred-
ning af patoanatomien, herunder benets akser og ro-
tation, inden en operativ intervention iværksættes.
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