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Skręt szypuły śledziony wędrującej u pacjentki z nerką podkowiastą
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Summary
Introduction: Wandering spleen is rare patology, mostly occuring in young women. Disease may be congenital or

acquired. Absence or laxity of ligaments leads to spleen patologic mobility and may cause torsion of 
its pedicle, resulting in ischemia or infarct even haemorrhagic shock and patient's death.

Case report: We report a case of young woman previously diagnosed (and treated nonoperative) with wandering
spleen who presented acute abdomen after minor blunt trauma. She was evaluated with abdominal 
ultrasound (US) and spiral computed tomography (CT). Torsion of splenic pedicle and splenic rupture 
was diagnosed and a horseshoe kidney as well. Laparotomy followed by splenectomy confirmed the 
existence of an intrapelvic torsioned wandering spleen.

Discussion: The only definitive treatment of wandering spleen is operative since nonoperative treatment
is associated with high complication rate. Earlier diagnosis of wandering spleen in asympto
matic patients lets to direct diagnosis when patient starts to present with acute abdomen. 
CT and abdominal US play most important role in diagnosing splenic pedicle torsion. To our 
knowledge this is a first case of torsion of splenic pedicle in patient with horseshoe kidney. We 
consider this coincidence to be a congenital defect as both conditions may develop in second 
month gestation.
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Wstęp____________________________________________

Śledziona wędrująca jest rzadkim schorzeniem. Może mieć 
charakter wrodzony lub częściej nabyty (tab. I). Częstość 
występowania ocenia się na mniej niż 0,2%, przy czym 
patologia w 70-80% przypadków dotyczy kobiet w wieku 
20-40 lat (1-4). Powodem nadmiernej mobilności narządu 
jest niewydolność, brak lub niedorozwój więzadeł, głównie 
śledzionowo-nerkowego oraz żołądkowo-śledzionowego (1
3, 5, 6). Pacjenci najczęściej (65%) skarżą się na bóle, którym

towarzyszy klinicznie wyczuwalny guz w jamie brzusz
nej (2). Część przypadków może przebiegać bezobjawowo. 
Długa szypuła i brak więzadeł sprzyja jednak, skrętowi 
szypuły narządu, jego niedokrwieniu, a w konsekwencji 
i zawałowi. W tych przypadkach występują objawy „ostre
go brzucha”. Leczeniem z wyboru w powyższej sytuacji jest 
laparotomia ze splenektomią.

Prezentujemy przypadek skrętu szypuły naczyniowej 
śledziony wędrującej u pacjentki z nerką podkowiastą.
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Wędrująca śledziona -  przyczyny patologii

Wrodzone: Nabyte:

-  anomalia rozwojowa krezki grzbietowej żołądka -  ciąża i u wieloródek -  wpływ hormonalny na wiotkość więzadeł

-  brak więzadeł śledziony -  dystrofia mięśniowa

-  powiększenie śledziony w przebiegu:
• urazu
• malarii
• choroby Hodgkina
• zespołu Marfana
• wielotorbielowatości
• naczyniaka limfatycznego

tępym urazie jamy brzusznej, dodatkowo miejscowe objawy 
otrzewnowe, a także ściszenie perystaltyki. W badaniach 
laboratoryjnych obserwowano wzrost leukocytozy z 16.000 
przy przyjęciu do 27.000, w pierwszej dobie hospitalizacji 
oraz spadek hemoglobiny z 11,3-9,1g%.

W wykonanym badaniu sonograficznym jamy brzusz
nej stwierdzono hipoechogeniczną masę o wymiarach 
25x16x8 cm wypełniającą całą lewą połowę jamy brzusznej. 
Nie uwidoczniono prawidłowej śledziony w miejscu typo
wym. Dodatkowo, obecna była duża ilość płynu w miednicy 
małej oraz cechy przemieszczenia pętli jelitowych z dużą 
ilością gazów na prawo. W badaniu KT opisaną masę 
zidentyfikowano jako przemieszczoną śledzionę, która 
nie ulegała wzmocnieniu po podaniu środka cieniującego 
(ryc. 1). Szypuła śledziony była długa, naczynia poszerzo
ne, poskręcane z charakterystycznym wyglądem „wiru”, co 
pozwoliło na rozpoznanie jej skrętu z następowym niedo
krwieniem narządu (ryc. 2).

Opis przypadku

Kobieta 19-letnia przyjęta do Kliniki w trybie dyżuru ostre
go z powodu: silnych dolegliwości bólowych jamy brzusz
nej po stronie lewej narastających od 3 dni. W wywia
dzie podawała tępy uraz jamy brzusznej. Dodatkowo, 
występowały nudności i wymioty oraz podwyższona do 
38.0°C temperatura ciała. Podobne dolegliwości, o znacznie 
mniejszym nasileniu występowały sporadycznie od 4 lat. 
Pacjentka była hospitalizowana rok temu w oddziale hema
tologicznym, gdzie po raz pierwszy rozpoznano anomalię 
położenia śledziony. Wówczas, po konsultacji chirurgicznej 
zalecono leczenie zachowawcze ze względu na brak ostrych 
objawów brzusznych.

W badaniu fizykalnym w chwili przyjęcia stwierdzono: 
tachykardię 105/min, RR skurczowe 95 mmHg, opór o cha
rakterze masy palpacyjnie bolesnej w śródbrzuszu i pod
brzuszu lewym oraz ból, który wystąpił bezpośrednio po

Figure 1. CT image: enlarged ectopic spleen, non-enhancing after 
contrast injection, localized in the lower abdomen.

Rycina 1. Powiększona, nie wzmacniająca się po podaniu środka
cieniującego, śledziona położona w podbrzuszu. Obraz TK.

Figure 2. CT image: spleen pedicle torsion with the whirl sign. The 
isthmus of the enhanced horseshoe kidney is also seen.

Rycina 2. Skręt szyputy śledziony z objawem „wiru” . Widoczne również 
wzmocnione po podaniu środka cieniującego i połączone 
dolne bieguny nerek -  nerka podkowiasta. Obraz TK.
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Table 1. Etiology of wandering spleen. 
Tabela 1. Etiologia śledziony wędrującej.
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Figure 3. Intraoperative findings: torsion of the spleen's vascular pedicle. 
Rycina 3. Skręcona szyputa śledziony, obraz śródoperacyjny.

Ponadto, potwierdzono obecność płynu w miednicy mniej
szej, przemieszczenie na prawo rozdętych pętli jelitowych. 
Rozpoznano także, nerkę podkowiastą z poszerzonymi 
miedniczkami położonymi zewnątrznerkowo i stwierdzono 
zmiany torbielowate jajników.

Ze względu na ostre objawy brzuszne wykonano lapa- 
rotomię ze splenektomią. Cięcie przeprowadzono w linii 
przyprostnej. Śródoperacyjnie stwierdzono całkowity brak 
więzadeł śledzionowych, co ułatwiło operatorowi swo
bodne „wytoczenie” narządu. Potwierdzono skręt szypuły 
(ryc. 3), zakrzep żył śledzionowych, niedokrwienie narządu 
oraz pęknięcie linijne torebki śledziony (ryc. 4). Jelito grube 
było poszerzone i rozdęte (ryc. 5).

Omówienie

Diagnostyka śledziony wędrującej może sprawiać trud
ności ze względu na szerokie spektrum objawów klinicz
nych. Istotną rolę w tych przypadkach odgrywają meto
dy obrazowe, z których najbardziej użyteczne wydają się 
USG i TK (2, 7).

Ultrasonograficznie zwykle łatwo wykazać przemieszczo
ny poza typową lokalizację narząd (2, 8). W przypadkach 
nawracających skrętów śledziony dochodzi do jej powięk
szenia spowodowanego zastojem żylnym. W ostrych sta
nach badaniem dopplerowskim można wykazać zaburzenia 
przepływu w miąższu narządu, niekiedy również w naczy
niach śledzionowych, choć rozdęte gazami pętle jelit mogą 
utrudniać ten etap obrazowania (2, 6). Miąższ niedokrwio- 
nej śledziony ma obniżoną echogeniczność (8).

Bardzo charakterystyczny jest w ostrych stanach obraz 
TK. Tkanka śledziony w zależności od stopnia niedokrwie
nia słabo lub wcale nie wzmacnia się po podaniu środka 
cieniującego (7). Długa szypuła naczyniowa narządu 
skręcona w osi długiej może przypominać kształt „wiru" 
lub „korkociągu", a jej żyły, mogą być poszerzone (7, 8). 
Skręcenie naczyń może powodować w pewnym odcinku 
stop przepływu. Obecność wolnego płynu w jamie otrzew
nej w takich przypadkach sugeruje pęknięcie torebki 
śledziony (1). Z uwagi na nieograniczoną liczbę ułożeń, 
jakie może przyjmować nadmiernie ruchoma śledziona 
bardzo przydatne w obrazowaniu mogą być rekonstrukcje 
MIP, MPR lub 3D (9).

Należy jednak nadmienić, że nawet zdjęcie przeglądowe 
jamy brzusznej, wykonywane rutynowo w przypadkach 
„ostrego brzucha" może dostarczyć informacji przybliża
jących rozpoznanie w postaci: przemieszczenia pętli jelit, 
zwykle do lewego górnego kwadranta jamy brzusznej 
i obecności cieniującej masy w podbrzuszu przy braku cie
nia śledziony (2, 5).

Wczesne rozpoznanie skrętu szypuły śledziony ma oczy
wiście istotne znaczenie rokownicze, ponieważ pozwala 
na podjęcie odpowiedniego działania zanim wystąpią nie
odwracalne zmiany w niedokrwionym narządzie i rozwi
nie się wstrząs hipowolemiczny. Rozpoznanie śledziony 
wędrującej u pacjentów bezobjawowych pozwala z kolei 
na odpowiedni monitoring i planowe leczenie. U pacjen
tów pediatrycznych, którzy stanowią ok. 30% chorych 
ze śledzioną wędrującą leczenie najczęściej polega na

Figure 4. Spleen rupture. Congenital absence of splenic ligaments. Figure 5. Intraoperative image: Megacolon.
Rycina 4. Pęknięta torebka śledziony. Wrodzony brak więzadet Rycina 5. Cechy megacolon w obrazie śródoperacyjnym.

śledzionowych.
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odprowadzeniu i umocowaniu narządu w miejscu anato
micznym, co związane jest z istotną funkcją, jaką śledziona 
pełni w układzie odpornościowowym (2, 6).

Powiększona i przemieszczona śledziona oprócz skrętu 
szypuły wydaje się być również obarczona większym ryzy
kiem pęknięcia samoistnego lub w wyniku urazu, czego 
może dowodzić opisywany przez nas przypadek (1, 7). 
Ocenia się, że leczenie zachowawcze śledziony wędru
jącej pacjentów bez- lub skąpoobjawowych obarczone 
jest ryzykiem powikłań sięgającym 65% (2). Znajomość 
faktu wcześniejszego rozpoznania nadmiernej ruchomości 
śledziony u pacjenta, któremu zalecono leczenie zachowaw
cze, lub który nie zgodził się na zabieg operacyjny, może
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