
2

Videnskab

Overraskende fund af vandremilt ved 
diagnostisk laparoskopi hos en 11-årig pige
Ari Demirel, Marlene Aagaard Hansen, Kåre Gotschalck Sunesen & Peter Nerstrøm

Vandrende milt er en tilstand, som er karakteriseret 
ved migration af milten forårsaget af mangel på eller 
øget strækbarhed af miltens ligamenter [1]. Tilstanden 
kan være kongenit, men ses også efter hormonelle æn-
dringer under graviditet og ved splenomegali [2]. Syg-
dommen er oftest et tilfældigt, ikkesymptomgivende 
fund, men kan også være symptomgivende pga. torsion 
af milten eller hypersplenisme. Tilstanden er hyppigst 
blandt børn under et år og hos kvinder i den reproduk-
tive alder [3]. Vi beskriver her en sygehistorie hos en 
patient med vandrende milt.

SYGEHISTORIE

En 11-årig pige blev indlagt på grund af akutte maves-
merter. Hun havde ingen dispositioner for mave-tarm-
sygdom. Hun havde haft to dage varende konstante 
mavesmerter, som var lokaliseret primært i højre fossa 
med forværring ved bevægelse. Mave-tarm-funktionen 
blev angivet som værende normal. Fire år tidligere 
havde pigen været indlagt med de samme symptomer. 
Tilstanden var da selvlimiterende, og hun blev udskre-
vet i velbefindende efter kort observation. Ved den ob-
jektive undersøgelse fandt man abdomen med lokal pe-
ritoneal reaktion i højre fossa, men det øvrige abdomen 
var uømt. Vitale parametre var: temperatur 38,5 °C, 
puls 85 slag/min, blodtryk 115/63 mmHg, saturation 
95% og respirationsfrekvens 20 åndedrag/min. Bioke-
misk fandtes forhøjet B-leukocyt-niveau på 21,5 × 109/l 
(referenceværdi 4,1-12,0 × 109/l) og et C-reaktivt pro-
teinniveau på 13,1 mg/l (referenceværdi < 4 mg/l). 
Urinstiks var negativ for leukocytter, nitrit, erytrocytter 

og glukose, men positiv (+2) for acetoacetat. På bag-
grund af de fundne resulater var der mistanke om akut 
appendicitis og indikation for en diagnostisk laparo-
skopi.

Laparoskopisk fandt man en mobil milt, som var 
misplaceret i højre fossa, med en abnorm lang karstilk 
(Figur 1). Miltkarrene var delvist torkverede, men mil-
ten var ikke iskæmisk. Milten og dens kar blev detor-
kveret og ladet in situ. Herefter blev patienten overflyt-
tet til en børnekirurgisk specialafdeling.

Her blev der gjort forsøg på splenopeksi, der indbæ-
rer replacering og fiksering af milten til den normale 
anatomiske position. Det var dog ikke muligt at mobili-
sere milten tilstrækkeligt fra bækkenet. Da patienten 
samtidig havde en bimilt uden relation til den vand-
rende milt, blev der i stedet foretaget splenektomi. Det 
postoperative forløb var ukompliceret, og hun blev ud-
skrevet otte dage efter operationen. Patienten blev vac-
cineret med en dosis 13-valent pneumokokvaccine en 
uge efter udskrivelsen og henvist til børneimmunolo-
gisk ekspertise.

DISKUSSION

Vandrende milt er en sjælden tilstand. I litteraturen fin-
des der på verdensplan kun 238 rapporterede tilfælde, 
heraf tre fra Danmark, i perioden 1895-2005 [3]. Til-
standen er vanskelig at diagnosticere, idet den ofte er 
asymptomtisk eller kun giver få symptomer. Hos børn 
er det hyppigste symptom akutte mavesmerter, som 
skyldes miltiskæmi på grund af torkvering af karstilken 
[4]. Voksne har oftest en palpabel udfyldning samt ma-
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FIGUR 1

Laparoskopiske billeder 

af milt samt karstilk 

beliggende mellem 

højre adneks, uterus  

og rectum. 
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vesmerter [5]. Diagnosen kan billeddiagnostisk stilles 
vha. Doppler-ultralydskanning eller CT [5]. I dette til-
fælde var smerterne lokaliseret ved miltens placering i 
højre fossa, og tilstanden blev opdaget ved en laparo-
skopi.

Operativ behandling er velindiceret, idet der er be-
skrevet en komplikationsrate på 65% ved konservativ 
behandling [5]. På grund af miltens vigtige immunolo-
giske rolle anbefales splenopeksi, hvor milten replace-
res i venstre hypokondrium og fikseres vha. sutur eller 
mesh [5]. Hvis der er miltiskæmi, trombose eller hy-
persplenisme, foretrækkes splenektomi [5]. Statens 
Serum Institut anbefaler vaccination mod pneumokok 
og Haemophilus influenzae type B hos patienter under 
15 år efter splenektomi.
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An 11-year-old girl was hospitalized with a two-day history of 

lower abdominal pain. The patient had a localized peritoneal 

reaction in the right lower quadrant, an elevated C-reactive 

protein level, and an increased white blood cell count. On the 

suspicion of acute appendicitis a diagnostic laparoscopy 

was performed. This revealed a misplaced spleen in the 

right side of the pelvis with a partly torsion of a long 

vascular pedicle. The splenic tissue was vital without any 

sign of ischaemia. However, splenopexy was not possible, 

and an uncomplicated elective splenectomy was performed.
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