
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Migrerende fremmedlegeme i psoas muskulaturen hos en korthåret hønsehund

Nielsen, Michelle Brønniche Møller; Sahl, Pia; Westrup, Ulrik; Buelund, Lene Elisabeth;
Eriksen, Thomas

Published in:
Dansk Veterinaertidsskrift

Publication date:
2017

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Document license:
Ikke-specificeret

Citation for published version (APA):
Nielsen, M. B. M., Sahl, P., Westrup, U., Buelund, L. E., & Eriksen, T. (2017). Migrerende fremmedlegeme i
psoas muskulaturen hos en korthåret hønsehund. Dansk Veterinaertidsskrift, 2017(4), 27-29.
https://infolink2020.dk/DVT/dokumenter/doc/16922.pdf

Download date: 22. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/persons/michelle-broenniche-moeller-nielsen(b5e5eecb-724d-4c18-894b-4f256c61e4f0).html
https://curis.ku.dk/portal/da/persons/lene-elisabeth-buelund(08519bcf-e2b1-4ae0-8da9-bd7653cd8a9d).html
https://curis.ku.dk/portal/da/persons/thomas-eriksen(7b03cb70-58f3-4305-9c37-f51439963d7b).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/migrerende-fremmedlegeme-i-psoas-muskulaturen-hos-en-korthaaret-hoensehund(8cd31241-2e05-41d4-a1b1-988a93f3b6b1).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/migrerende-fremmedlegeme-i-psoas-muskulaturen-hos-en-korthaaret-hoensehund(8cd31241-2e05-41d4-a1b1-988a93f3b6b1).html
https://infolink2020.dk/DVT/dokumenter/doc/16922.pdf


DVT 04 2017      27 

TYPE 1

i psoasmuskulaturen hos en 
korthåret hønsehund

Migrerende 
fremmedlegeme

TEKST MICHELLE B. M. NIELSEN1, PIA SAHL2, ULRIK WESTRUP3, LENE BUELUND4 OG THOMAS ERIKSEN5

1Dyrlæge, ph.d. 
2Dyrlæge 
3Resident i Veterinær Billeddiagnostik, dyrlæge, ph.d.  
4Dyrlæge, ph.d.
5Professor, dyrlæge, ph.d.
1-5Universitetshospitalet for Familiedyr, Københavns Universitet, Dyrlægevej 16, 1870 Frederiksberg C

Summary
A case report of a migrating grass 
awn is described together with the 
recommended diagnostic work-up 
and treatment of dogs with migrating 
foreign bodies. A grass awn is small in 
size and has a great potential for 
migration. Consequently, varying cli-
nical findings can be observed, the 
diagnostic work-up can be chal-
lenging and surgical removal can be 
difficult. Ultrasonography is useful 
for identification and localization of a 
migrating grass awn and may further 
be used as guide during surgery.

Sammendrag
Med udgangspunkt i en kasuistik 
beskrives udredning og behandling 
af hunde med migrerende fremmed-
legemer – i dette tilfælde en 
græsavne. På grund af græsavnens 
størrelse og store evne til migration 
er symptombilledet varierende, diag-
nostikken udfordrende og kirurgisk 
eksstirpation ofte vanskelig. Ultra-
lydsskanning er en brugbar metode 
til påvisning og lokalisering af en 
migrerende græsavne, og en ultra-
lydsguidet kirurgisk eksstirpation kan 
anbefales.  

Case-præsentation
En 4 år gammel intakt korthåret hønse-
hund blev præsenteret på Universitetsho-
spitalet for Familiedyr, KU, i september 
2016 med anamnese om recidiverende, 
progredierende lumbale smerter, feber, 
nedstemthed og anoreksi siden oktober 
2015. Der var ingen anamnese om neurolo-
giske deficits. Hunden var gentagne gange 
behandlet peroralt med doxycyklin 10 mg/
kg hos henvisende dyrlæge med god 
effekt, men med recidiv straks efter sepo-
nering af behandlingen. Hunden anvendes 

til jagt og havde opdateret vaccinations-
status. 

Ved den kliniske undersøgelse fandtes 
ømhed ved abdominal palpation, samt ved 
palpation og manipulation af hofter og 
lænd. Hunden aflastede højre bagben og 
var i det hele taget uvillig til at tage fuld 
støtte på dette ben. Hunden var afebril ved 
præsentationen i klinikken samt cirkulato-
risk og respiratorisk stabil.

Blodprøver viste tegn på systemisk 
inflammation. Den hæmatologiske blod-
profil viste således leukocytose med neu-

trofili og venstreforskydning. Ved mikro-
skopi af blodudstrygning fandtes lette 
toksiske forandringer i de neutrofile granu-
locytter samt få reaktive lymfocytter. Der 
sås en mild normocytær, normokrom, non-
regenerativ anæmi. Biokemisk sås desuden 
let forhøjet C-reaktivt protein (50.7 mg/L, 
reference 0-25 mg/L) og fibrinogen (5,73 
g/L, reference 1-4 g/L). 

Computed tomography (CT) af columna 
lumbalis viste ingen unormale fund relate-
ret til vertebrae, intervertebrale discs eller 
medulla spinalis. Derimod kunne der ven-
tralt for columna erkendes asymmetrisk 
omfangsforøgelse af højre musculus psoas 
major (Figur 1). Lymfonodi iliaca medialis 
dexter fandtes forstørret. Der kunne ikke 
erkendes sikre tegn på et fremmedlegeme. 
På baggrund af forandringerne påvist på 
CT blev området herefter undersøgt ultra-
sonografisk. Ved ultralydsskanning kunne 
der erkendes en hyperekkogen struktur på 
1x0,3 cm beliggende i højre psoasmuskula-
tur, ultrasonografisk foreneligt med et 
fremmedlegeme (Figur 2). Finnålsaspirater 
fra området var nondiagnostisk, idet der 
udelukkende kunne aspireres blod. 

Der blev herefter foretaget eksplorativ 
laparotomi. Der kunne erkendes diffus 
hyperæmi af peritoneum ventralt for højre 
psoasmuskulatur, samt en kraftig forstør- >
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relse af den regionale lymfeknude. Intraab-
dominal ultralydsskanning blev forberedt 
ved, at transduceren blev indpakket sterilt i 
kameraovertræk til brug ved artroskopi og 
en steril handske indeholdende ultralyds-
gel. Transduceren blev betjent af en steril 
operatør, mens ultralydsmaskinen blev 
betjent af en usteril assistent.  Fremmedle-
gemet blev herefter lokaliseret ved intra-
abdominal ultralydsundersøgelse af psoas-
muskulaturen, og der blev isat en kanyle i 
muskulaturen som markør (Figur 3A-C). 
Herefter blev fremmedlegemet, en 
græsavne, fridissekeret dybt i psoasmusku-
laturen med skalpel og sug og efterføl-
gende fjernet (Figur 3C-D). Makroskopisk 
var der ikke suppuration fra psoasmuskula-
turen, men der sås misfarvet nekrotisk væv 

i læsionen. Der blev udtaget materiale til 
mikrobiologisk dyrkning. Der blev behand-
let lokalt med bupivacain 1,5 mg/kg, og 
operationssåret blev herefter lukket rutine-
mæssigt. 

Patienten blev hjemsendt dagen efter 
operationen på fortsat smertebehandling i 
form af fentanyl 3 µg/kg transkutant i 3 
dage og carprofen 4 mg/kg peroralt i 7 
dage. Det blev valgt at fortsætte den 
perorale behandling med doxycyklin 10 
mg/kg i yderligere 10 dage på grund af det 
nekrotiske og misfarvede materiale 
omkring fremmedlegemet. Det blev fra-
valgt at ændre til en anden type antibiotika 
på baggrund af den gode respons på tidli-
gere behandlinger og et ønske om ikke at 
ændre i behandlingen, mens der afvente-
des svar på mikrobiologisk dyrkning med 
resistensbestemmelse. Den mikrobiologi-
ske dyrkning viste sig siden at være steril, 
og antibiotikabehandlingen blev derfor 
ikke forlænget yderligere. Efter en ukom-
pliceret postoperativ rekonvalescensperi-
ode er hunden i dag symptomfri og anven-
des igen til jagt. 

Diskussion
Græsavner som migrerende fremmedlege-
mer hos hunde er velbeskrevne i litteratu-
ren (1-3) og ses, som i denne kasuistik, 
ofte hos jagthunde (2-4) under betegnel-
sen »Støversyndrom«. Respirationsvejene 
er en hyppig indgangsport (4-5), og frem-
medlegemerne giver ofte anledning til 
læsioner i luftvejene, herunder især fokale 
interstitielle eller alveolære fortætninger, 
pneumothorax, pleural effusion eller 

pleurale fortykkelser (2-3). Penetration 
gennem slimhinden i øjne, næse eller svælg 
(6) eller tværs over tarmvæggen (2) er dog 
andre mulige indgangsveje. I mange tilfælde 
ses kun milde symptomer på selve penetra-
tionen af fremmedlegemet (1) – fx kan ses 
en forbigående smerte, som ikke nødven-
digvis bemærkes af dyrets ejer. 

Som følge af græsavnens udformning er 
der stor tendens til migration, idet den 
spidse ende borer sig ind gennem vævet, 
mens den modsatte ende virker som »mod-
hager«, der forhindrer bevægelse i modsat 
retning (3). Derved kan patienterne, som i 
denne kausuistik, præsenteres med sympto-
mer fra væv og organer uden relation til ind-
gangsporten. Der er således påvist græsav-
ner i en række væv, herunder rygmarv 
(2,6-7), hjerne (6), samt i ører, næse (3), 
bughule, tunge, nakke og lemmer (8). Lige-
som i den beskrevne kasuistik er der også 
tidligere påvist græsavner og andre migre-
rende plantedele i den sublumbale muskula-
tur (1,3-4). Indgangsporten menes i disse 
tilfælde at være via respirationsvejene med 
efterfølgende migration over diafragma til 
de sublumbale væv. Ofte ses forbigående 
respiratoriske symptomer hos disse patien-
ter (4), men ligesom i den beskrevne kasui-
stik er dette ikke altid tilfældet.  

Der ses ofte hæmatologiske tegn på 
systemisk inflammation hos patienter med 
migrerende græsavner (3), men et normalt 
leukogram udelukker ikke tilstanden (3,5-
6). Mikrobiologisk dyrkning er ofte steril 
(5), men der er hos flere patienter med 
migrerende græsavner påvist infektioner 
med for eksempel Pasteurella spp. (3,5), 
Corynobacterium spp., Micrococcus spp. (6), 
Actinomyces spp., Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp. og Mycoplasma spp. (3). 
Infektionen menes i mange tilfælde at 
stamme fra kommensaler på de slimhinder, 
som fremmedlegemet passerer under sin 
migration (fx fra luftveje eller svælg), og 
som menes at kolonisere fremmedlegemet 
under migrationen (4,6). 

Evnen til migration og den lille fysiske 
størrelse af en græsavne gør lokalisering og 
komplet fjernelse ved ekssplorativ kirurgi 
udfordrende, og avanceret billeddiagnostik 
er derfor af stor værdi i udredningen af disse 
patienter (3). Ligesom i den beskrevne 
kasuistik ses det hyppigt, at fremmedlege-
met ikke kan erkendes direkte ved en CT-
skanning (1,3). Andre vævsforandringer 

Figur 1. Computed tomografi (CT) af columna lum-
balis. Der ses ingen forandringer i vertebrae, inter-
vertebrale discs eller medulla spinalis. Der ses 
asymmetri af den sublumbale muskulatur, karak-
teriseret ved hypertrofi af musculus psoas major 
dexter. Der kan ikke erkendes et fremmedlegeme. 
1: Musculus psoas major dexter. 2: Musculus psoas 
major sinister. 3: Caudale pol af venstre nyre. 4: 
Milt. 5: Colon.  

Figur 2. Transabdominal ultralydsskanning af den sublumbale muskulatur. Der kan erkendes en hyperek-
kogen struktur på 1x0,3 cm, foreneligt med et fremmedlegeme (F) i musculus psoas major dexter (MPMD).
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påvist ved CT sammenholdt med en anam-
nese om et langvarigt, progredierende for-
løb kan dog alligevel give mistanke om 
muligheden for et migrerende fremmedle-
geme. CT-skanningen kan i sådanne til-
fælde anvendes til at lokalisere de områder, 
som efterfølgende bør undersøges nær-
mere (2,3). Hertil kan ultralydsskanning 
med fordel anvendes for at give specifik 
information om den præcise lokalisation af 
fremmedlegemet præoperativt (8). Præ-
operativ påvisning af et fremmedlegeme 
har stor betydning for planlægningen af 
operationen og kan i tilfælde, hvor frem-
medlegemet umiddelbart er svært at lokali-
sere ved eksplorativ kirurgi, hjælpe kirur-
gen med målrettet dissektion hen imod 
fremmedlegemet (8). 

Intraoperativ ultralydsskanning er også 
tidligere beskrevet som et værdifuldt red-

skab i behandlingen af disse patienter 
(1,2). Intraoperativ ultralydsskanning er 
således brugbart til at lokalisere en 
græsavne, der har vist sig at være svær at 
lokalisere ved påbegyndt kirurgisk eksplo-
ration (2) eller til at bekræfte, at et tidli-
gere påvist fremmedlegeme er fjernet 
eksempelvis efter spaltning af en absces 
(8). I den beskrevne kasuistik blev frem-
medlegemet identificeret ved intraabdo-
minal ultralydsskanning af psoasmuskula-
turen, inden den kirurgiske eksploration af 
området blev påbegyndt. Denne tilgang 
sikrer det bedst mulige udbytte af ultra-
lydsskanningen, idet der ikke er introduce-
ret luft til vævet under en forudgående 
kirurgisk eksploration (2). En planlagt 
ultralydsskanning kan da anvendes til at 
guide til et mere præcist og mindre inva-
sivt kirurgisk indgreb (1).

Prognosen for fortsat brug til jagt er god 
ved komplet fjernelse af fremmedlegemet 
og efterfølgende antibiotikabehandling 
(1,3).

Konklusion
Jagthunde præsenteres lejlighedsvist i 
smådyrsklinikken med uspecifikke symp-
tomer som følge af migrerende græsav-
ner. Græsavner kan være svære at identi-
ficere, men CT-skanning kan benyttes til 
at lokalisere suspekte områder. Ultralyds-
undersøgelse kan benyttes til videre 
identifikation af fremmedlegemet, og 
ultralyds guidet kirurgisk eksstirpation er 
en effektiv behandlingsmetode med en 
god prognose.  

3A

3B

3C 3D

Figur 3. Intraabdominal ultralydsskanning af psoasmuskulaturen for lokalisering af fremmedlegemet 
intraoperativt. Bemærk, at transduceren er indpakket sterilt og betjenes af en steril operatør (Figur 3A), 
mens ultralydsmaskinen betjenes af usteril assistent (uden for billedet). Fremmedlegemet (F) ses som en 
hyperekkogen struktur med slagskygge i m. psosas major dexter (MPMD) (Figur 3B).  En kanyle blev 
isat som markør (M) for fremmedlegemets placering. Kanylen blev isat ultralydsguidet, og efterføl-
gende blev fremmedlegemet fjernet ved kirurgisk eksploration præcis over det markerede område (Figur 
3C). Fremmedlegemet viste sig at være en græsavne (Figur 3D). 
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