
Statusartikel
Ugeskr Læger 2020;182:V09200663

UL-skanning af hoved og halsUL-skanning af hoved og hals
Tobias Todsen1, 2, Jacob Melchiors1, Kasper Daugaard Larsen1, Birgitte Charabi1 & Christian von Buchwald1

1) Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Rigshospitalet, 2) Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation,
Rigshospitalet

Ugeskr Læger 2021;183:V09200663

HOVEDBUDSKABERHOVEDBUDSKABER

UL-skanning af hoved og hals bliver i stigende grad brugt til point of care-diagnostik.

Der bør bruges en højfrekvent lineær probe, og patienten  bør ligge med let hyperekstenderet hals ved undersøgelse.

Kendskab til halsanatomien, undersøgelsesteknikken, begrænsninger ved UL-skanning og hyppige diagnostiske fund er
vigtigt.

Den superficielle beliggenhed af gl. thyroidea, spytkirtler, kar og lymfeknuder på hoved og hals gør UL-skanning
til et ideelt billeddannende redskab [1]. I takt med den hastige tekniske udvikling af billedkvaliteten samt
transportable UL-skanningsapparater øges brugen af såkaldt klinisk UL-skanning [2], og ud over radiologer
udfører øre-næse-hals-kirurger, endokrinologer, anæstesiologer, karkirurger og børnelæger diagnostisk UL-
skanning af halsen [3, 4]. Derudover bruges UL-skanning som præoperativ planlægning af og vejledning ved
procedurer såsom biopsitagning, lokalbehandling og anlæggelse af centralt venekateter. Over de seneste årtier
har øre-næse-hals-kirurger integreret UL-skanning i den objektive undersøgelse, og der er således sket en
udvikling fra, at patienterne er blevet henvist til UL-skanning på en radiologisk afdeling, til at dette varetages
selvstændigt. Prognosen for hoved-hals-kræft er afhængig af hurtig diagnostik og behandlingsstart, hvorfor alle
patienter, der henvises i et kræftpakkeforløb, får udført UL-skanning og eventuelt UL-vejledt biopsi ved første
ambulante undersøgelse på en øre-næse-hals-kirurgisk afdeling. Ved fund af mulig hoved-hals-patologi bør
patienterne derfor henvises til en praktiserende øre-næse-hals-læge eller en hospitalsafdeling til videre
udredning. I denne artikel vil vi gennemgå en systematisk skanningsteknik af hoved og hals samt fremhæve
relevant UL-anatomi og -patologi. UL-skanning af halsens kar og UL-vejledte interventioner er uden for formålet
med artiklen.
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UDSTYR OG FORBEREDELSEUDSTYR OG FORBEREDELSE

Som standard benyttes en højfrekvent lineær UL-transducer (8-15 mHz), og patienten  lægges fladt på et leje med
en pude under skuldrene, så halsen bliver let hyperekstenderet. Skanning af børn kan eventuelt også udføres
med barnet siddende hos en af forældrene. Inden man skanner, er det vigtigt at være bekendt med
»knappologien« på det udstyr, man bruger, for at kunne optimere skanningen undervejs. Mindre, mobile UL-
apparater er nyttige til klinisk diagnostik, hvor der er behov for svar på et simpelt klinisk spørgsmål, f.eks.: Er
der tegn på en absces: ja/nej? Ved UL-undersøgelse af en knude i gl. thyroidea eller til stadieinddeling af kræft er
der i stedet behov for et mere high-end UL-skanningsapparat.

Med UL-skanning af hoved og hals kan man ikke sufficient visualisere gl. parotisʼ dybe lap og retrofaryngeale
lymfeknuder, mens et fuldskæg eller en meget adipøs hals også kan vanskeliggøre UL-diagnostikken. UL-
skanning er desuden en meget operatørafhængig undersøgelse, som kræver sufficient uddannelse og eventuelt
certificering, før man selvstændigt kan foretage diagnostiske undersøgelser [5, 6].

SYSTEMATISK UL-UNDERSØGELSE AF HOVED OG HALSSYSTEMATISK UL-UNDERSØGELSE AF HOVED OG HALS

Traditionelt anvendes en række standardisererede sweeps for at sikre en systematisk UL-undersøgelse af hoved
og hals, se tilhørende video [7] for gennemgang af UL-anatomi og skanningsteknik. Start med at skanne
mundbunden fra midtpunktet af mandiblen og ned til os hyoideum i det tranverselle plan. Skan herefter gl.
submandibularis igennem i det transverselle og longitudinelle plan og fortsæt til gl. parotis, der også skannes i
begge plan. Skan nu ned igennem level 2-4 (Figur 1Figur 1) med brug af a. carotis communis som orienteringspunkt i
det transverselle plan. Skan supraklavikulært til level 5 og følg bagkanten af m. sternocleidomastoideus (SCM)
eller forkanten af m. trapezius i det transverselle plan op til mastoidet. Herefter afsluttes UL-undersøgelsen af
halsen med en gennemskanning midt på halsen fra os hyoideum ned til gl. thyroidea, som gennemskannes i to
plan. Afslut med at skanne level 7 ned til jugulum sterni.

Skanning af gl. submandibularis (*) med tonsilla palatina (TONS) posterier herfor og m. digasticus venter posterior (DIG) og v. retromandibularis (VR) lateralt.
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Ved fund af patologi skal størrelse (målt i tre plan), ekkogenicitet (hypo-, iso- og hyperekkoisk), marginer (uskarp
afgrænset?), artefakter (profund slagskygge/enhancement) og vaskularitet (Doppleraktivitet) af processen
beskrives. Derudover skal den præcise lokalisation og relation til tilstødende strukturer (indvækst, ødem etc.)
beskrives og afsluttes med diagnose. Det anbefales, at man også gemmer billeder inklusive piktogram som
dokumentation for de diagnostiske fund.

LYMFEKNUDERLYMFEKNUDER

Ved skanning af halsen vil der ses multiple normale lymfeknuder som en velafgrænset bønneformet/oval
struktur med homogen hypoekkoisk cortex og let hyperekkoisk hilus (Figur 2Figur 2). UL-skanning af lymfeknuder
bruges oftest til diagnosticering af en eventuel abscedering hos børn eller til udelukkelse af malignitet (metastase
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eller lymfom). Lymfeknudemetastasering ses ofte i bestemte levels af halsen (Figur 1), og kan derfor også bruges
til at guide diagnostik af en primærtumor. Fjernmetastaser til lymfeknuder på halsen kan forekomme fra lunger
og abdomen og skal især mistænkes ved fund af en malignitetssuspekt lymfeknude i level 5 [8]. Man skal havde
mistanke om malignitet ved fund af en forstørret lymfeknude (≥ 8 mm i korteste aksiale mål), rund form (bredde-
højde-ratio < 2), manglende hilus, intranodal nekrose, uskarp afgrænsning, perifert flow, kalcificering eller
pseudocystisk morfologi [9]. En enkelt af ovenstående karakteristika er ikke specifik for malignitet, men skal
indgå i den samlede diagnostik.

Reaktive lymfeknuder kan ses med let forstørret hypoekkoisk oval form med bevaret hilus, men afgrænsningen
kan være lidt utydelig pga. periadenitis. Vær opmærksom på, at lymfeknuder i relation til gl. submandibularis
naturligt kan have en mere rund form, og at reaktive lymfeknuder hos børn ofte kan blive meget store (> 2 cm i
største diameter) [10]. Desuden kan et hyperekkoisk hilus ikke altid visualiseres med B-mode-UL-skanning,
hvorfor der i stedet skal tilføjes Doppler for at undersøge vaskulariseringen af hilus. Ved en abscederet
lymfeknude er der manglende hilus (hypoekkoisk/anekkoisk center uden flow), hvortil der ofte ses
hypervaskularisering af periferien og det omgivende inflammerede væv [11] (Figur 2).

Planocellulære karcinomer udgående fra slimhinderne er den hyppigste hoved-hals-cancer [12]. Metastasering
til de regionale lymfeknuder forekommer hyppigt og har betydning for valg af terapi, hvorfor UL-skanning af
halsen er vigtig som led i stadieinddeling [9]. Metastaser af planocellulært karcinom ses runde og udtalt
hypoekkoiske eller cystisk/nekrotiske med skarp afgrænsning til omkringliggende væv, mens diffus afgrænsning
tyder på kapselgennemvækst. Hilus er ofte manglende, og ved Dopplerundersøgelse ses der perifer
vaskularisering, men maligne lymfeknuder kan også have samtidigt bevaret hilusvaskularisering [13].
Mikrokalcifikationer ses sjældent ved planocellulært karcinom, og metastase fra et papillært eller medullært
thyroideakarcinom skal i stedet overvejes som differentialdiagnose. Lymfom (oftest non-Hodgkin) skal
mistænkes ved multiple forstørrede, runde, hypoekkoiske lymfeknuder i level 2-5 og skarp afgrænsning [14].
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SPYTKIRTLERSPYTKIRTLER

De store spytkirtler udgøres af gl. parotidea, gl. submandibularis og gl. sublingualis og ses som homogene og let
hyperekkoiske strukturer sammenlignet med den omkringliggende muskulatur (Figur 3Figur 3). UL-skanning bruges
oftest som led i diagnostikken af palpapel spytkirteltumor eller ved mistanke om spytsten/absces. Pleomorft
adenom er en benign tumor, som kan findes i alle spytkirtler og kan undergå malign transformation. Små
tumorer ses som en homogen, solid, hypoekkoisk proces med posteriort enhancement og perifer vaskularisering
[15] (Figur 3). Store tumorer kan være mere heterogene og have en diffus afgrænsning til det omkringliggende
spytkirtelvæv. Warthins tumor udspringer fra lymfoidt væv i gl. parotis [16] og ses som en hypoekkoisk proces
med heterogen cystisk-solid opbygning. Mindre tumorer er udelukkende solide og kan ved Dopplerundersøgelse
forveksles med lymfeknuder med samme hilusflow [17]. Man bør få mistanke om malign spytkirteltumor ved
manglende afgrænsning af tumoren, øget heterogent udseende og eventuel nekrose. Vær opmærksom på, at der
ikke findes lymfeknuder i gl. submandibularis, så en tumor i denne lokalisation bør altid vække mistanke om
malignitet.

Ved akut parotitis er spytkirtlen unilateral eller bilateral diffus forstørret og inflammeret med eventuelt fund af
spytsten/dilaterede spytgange eller absces, afhængig af årsagen til inflammationen [18]. Samme fund kan ses ved
sialoadentitis, der oftest afficerer gl. submandibularis ensidigt [19]. Ved Sjøgrens syndrom er der ofte bilateralt
involvering af gl. parotis ± involvering af gl. submandibularis med heterogent diffust forstørret parenkym med
øget Doppleraktivitet og hypo-/anekkoiske områder indlejret [20].
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THYROIDEATHYROIDEA

Gl. thyroidea ses kaudalt for cartilago thyroidea med to elongerede lapper forbundet med en tynd isthmus over
midten af trachea (Figur 4Figur 4). Gl. thyroidea-parenkymet ses på UL-skanning fint homogent og hyperekkoisk
sammenlignet med den omkringliggende muskulatur. Gll. parathyroideae findes oftest ved øvre og nedre
thyroideapol og kan normalt ikke visualiseres med UL-skanning.
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Benigne adenomer er meget hyppige i gl. thyroidea, hvorfor UL-skanning heraf anvendes rutinemæssigt som
screening [21]. EU-TIRADS-klassifikationssystem indeholder guidelines til selektering af de adenomer, hvor man
har behov for yderligere udredning med finålsbiopsi pga. malignitetssuspicio [22]. Overordnet er rene cyster
altid benigne, mens et solidt hypoekkoisk adenom i gl. thyroidea er mere malignitetsuspekt end et hyperekkoisk
adenom [23]. Desuden øger UL-skanningskarakteristika såsom diffus afgrænsning, mikrokalcificeringer samt
højere end bred-konfiguration risikoen for malignitet. Ved Gravesʼ sygdom og tyroiditis kan der ses diffust
forstørret gl. thyroidea samt øget parenkymal Doppleraktivitet [24]. Gll. parathyroidea-adenomer kan oftest
visualiseres ved UL-skanning modsat normale kirtler og er kendetegnede ved hypervaskularisering
sammenlignet med omkringliggende thyroideavæv.
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ØVRIGE UDFYLDNINGER PÅ HALSENØVRIGE UDFYLDNINGER PÅ HALSEN

Hvis der findes en proces, der ikke har relation til thyroidea eller spytkirtler, er det vigtigt at differentiere
mellem en cystisk eller en solid proces på UL-skanningsbilleder.

Ved fund af en cystisk proces på halsen kan halscyste, metastatisk lymfeknude, ranula, dermoidcyste samt
lymfatisk og venøs malformation alle give et sådant skanningsbillede. Derved er det især den anatomiske
placering, der kan hjælpe differentialdiagnostisk: Ranula udgår fra gl. sublingualis [25], dermoidcyste udgår
oftest fra midtlinjen af mundbunden [26], mediane halscyster ses oftest i relation til tungebenet, og laterale
halscyster er typisk placereret anteromedialt for SCM (level 2) eller lateralt for gl. submandibularis (level 1-2).
Laterale halscyster kan ikke sikkert differentieres fra cystisk metastatiske lymfeknuder med UL-skanning,
hvorfor der er behov for finnålsaspiration fra cystevæggen for at komme diagnosen nærmere [27]. Lymfatisk
malformation har ikke en præcis anatomisk lokalisation og skelnes fra venøs malformation ved, at der typisk kan
ses mere flow i processen ved kompression/dekompression, og at den dilateres op ved brug af Vasalvas manøvre.
Alle ovenstående nævnte differentialdiagnoser kan også ses inflammeret med eventuel abscesdannelse, hvilket
ændrer det ultrasoniske udseende. Generelt er UL-skanning en god undersøgelse til diagnosticering af abscesser
på halsen og til diagnostik af peritonsillære abscesser [28, 29].

Mindre hyppige differentialdiagnoser ved en solid proces i den øvre hals er lipom, schwannom (fra vagus eller
truncus sympathicus) eller carotis paragangliom. Med UL-skanning kan det ses, om den solide proces har
relation til nerve (schwanom) eller kar (carotisparagangliom), da et paragangliom er meget vaskulariseret i
forhold til et schwannom [30]. Lipomer ses oftest i level 5 som en hyperekkoisk oval komprimerbar proces med
karakteristiske reflektoriske striber.

KONKLUSIONKONKLUSION

UL-skanning af hoved og hals er et effektivt diagnostisk værktøj, der i stigende grad bruges til klinisk diagnostik.
I denne artikel gennemgås udførelsen af systematisk UL-skanning af hoved og hals og relevante diagnoser, der
kan stilles ved brug af UL-skanning.
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SUMMARY

Head and neck ultrasound examinationHead and neck ultrasound examination

Tobias Todsen, Jacob Melchiors, Kasper Daugaard Larsen, Birgitte Charabi & Christian von Buchwald
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Head and neck ultrasound examination is increasingly used as point-of-care imaging among clinicians from
different specialities to improve the diagnostic workup and perform ultrasound-guided interventions.
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Ultrasound can provide immediate information about morphology and anatomic relation of lumps and bumps of
the neck and guide treatment of various lesions varying from patients with putative head and neck cancer to
patients with acute neck abscess. This review describes the principles of a systematic head and neck ultrasound
examination and the most common pathologies diagnoses with benefit by ultrasound.
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