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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 asymptomatic 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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Wst´p
Âledziona w´drujàca jest rzadkim schorzeniem. Mo˝e mieç
charakter wrodzony lub cz´Êciej nabyty (tab. I). Cz´stoÊç
wyst´powania ocenia si´ na mniej ni˝ 0,2%, przy czym
patologia w 70–80% przypadków dotyczy kobiet w wieku
20–40 lat (1–4). Powodem nadmiernej mobilnoÊci narzàdu
jest niewydolnoÊç, brak lub niedorozwój wi´zade∏, g∏ównie
Êledzionowo-nerkowego oraz ˝o∏àdkowo-Êledzionowego (1–
3, 5, 6). Pacjenci najcz´Êciej (65%) skar˝à si´ na bóle, którym

112

towarzyszy klinicznie wyczuwalny guz w jamie brzusznej (2). Cz´Êç przypadków mo˝e przebiegaç bezobjawowo.
D∏uga szypu∏a i brak wi´zade∏ sprzyja jednak, skr´towi
szypu∏y narzàdu, jego niedokrwieniu, a w konsekwencji
i zawa∏owi. W tych przypadkach wyst´pujà objawy „ostrego brzucha”. Leczeniem z wyboru w powy˝szej sytuacji jest
laparotomia ze splenektomià.
Prezentujemy przypadek skr´tu szypu∏y naczyniowej
Êledziony w´drujàcej u pacjentki z nerkà podkowiastà.
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Table 1. Etiology of wandering spleen.
Tabela 1. Etiologia Êledziony w´drujàcej.
W´drujàca Êledziona – przyczyny patologii
Wrodzone:

Nabyte:

– anomalia rozwojowa krezki grzbietowej ˝ołàdka

– cià˝a i u wieloródek – wpływ hormonalny na wiotkoÊç wi´zadeł

– brak wi´zadeł Êledziony

– dystrofia mi´Êniowa
– powi´kszenie Êledziony w przebiegu:
• urazu
• malarii
• choroby Hodgkina
• zespołu Marfana
• wielotorbielowatoÊci
• naczyniaka limfatycznego

Opis przypadku
Kobieta 19-letnia przyj´ta do Kliniki w trybie dy˝uru ostrego z powodu: silnych dolegliwoÊci bólowych jamy brzusznej po stronie lewej narastajàcych od 3 dni. W wywiadzie podawa∏a t´py uraz jamy brzusznej. Dodatkowo,
wyst´powa∏y nudnoÊci i wymioty oraz podwy˝szona do
38.0°C temperatura cia∏a. Podobne dolegliwoÊci, o znacznie
mniejszym nasileniu wyst´powa∏y sporadycznie od 4 lat.
Pacjentka by∏a hospitalizowana rok temu w oddziale hematologicznym, gdzie po raz pierwszy rozpoznano anomali´
po∏o˝enia Êledziony. Wówczas, po konsultacji chirurgicznej
zalecono leczenie zachowawcze ze wzgl´du na brak ostrych
objawów brzusznych.

t´pym urazie jamy brzusznej, dodatkowo miejscowe objawy
otrzewnowe, a tak˝e Êciszenie perystaltyki. W badaniach
laboratoryjnych obserwowano wzrost leukocytozy z 16.000
przy przyj´ciu do 27.000, w pierwszej dobie hospitalizacji
oraz spadek hemoglobiny z 11,3–9,1g%.

W badaniu fizykalnym w chwili przyj´cia stwierdzono:
tachykardi´ 105/min, RR skurczowe 95 mmHg, opór o charakterze masy palpacyjnie bolesnej w Êródbrzuszu i podbrzuszu lewym oraz ból, który wystàpi∏ bezpoÊrednio po

W wykonanym badaniu sonograficznym jamy brzusznej stwierdzono hipoechogenicznà mas´ o wymiarach
25x16x8 cm wype∏niajàcà ca∏à lewà po∏ow´ jamy brzusznej.
Nie uwidoczniono prawid∏owej Êledziony w miejscu typowym. Dodatkowo, obecna by∏a du˝a iloÊç p∏ynu w miednicy
ma∏ej oraz cechy przemieszczenia p´tli jelitowych z du˝à
iloÊcià gazów na prawo. W badaniu KT opisanà mas´
zidentyfikowano jako przemieszczonà Êledzion´, która
nie ulega∏a wzmocnieniu po podaniu Êrodka cieniujàcego
(ryc. 1). Szypu∏a Êledziony by∏a d∏uga, naczynia poszerzone, poskr´cane z charakterystycznym wyglàdem „wiru”, co
pozwoli∏o na rozpoznanie jej skr´tu z nast´powym niedokrwieniem narzàdu (ryc. 2).

Figure 1. CT image: enlarged ectopic spleen, non-enhancing after
contrast injection, localized in the lower abdomen.
Rycina 1. Powi´kszona, nie wzmacniajàca si´ po podaniu Êrodka
cieniujàcego, Êledziona po∏o˝ona 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. Skr´t szypu∏y Êledziony z objawem „wiru”. Widoczne równie˝
wzmocnione po podaniu Êrodka cieniujàcego i po∏àczone
dolne bieguny nerek – nerka podkowiasta. Obraz TK.
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Ultrasonograficznie zwykle ∏atwo wykazaç przemieszczony poza typowà lokalizacj´ narzàd (2, 8). W przypadkach
nawracajàcych skr´tów Êledziony dochodzi do jej powi´kszenia spowodowanego zastojem ˝ylnym. W ostrych stanach badaniem dopplerowskim mo˝na wykazaç zaburzenia
przep∏ywu w mià˝szu narzàdu, niekiedy równie˝ w naczyniach Êledzionowych, choç rozd´te gazami p´tle jelit mogà
utrudniaç ten etap obrazowania (2, 6). Mià˝sz niedokrwionej Êledziony ma obni˝onà echogenicznoÊç (8).

Figure 3. Intraoperative findings: torsion of the spleen’s vascular pedicle.
Rycina 3. Skr´cona szypu∏a Êledziony, obraz Êródoperacyjny.

Ponadto, potwierdzono obecnoÊç p∏ynu w miednicy mniejszej, przemieszczenie na prawo rozd´tych p´tli jelitowych.
Rozpoznano tak˝e, nerk´ podkowiastà z poszerzonymi
miedniczkami po∏o˝onymi zewnàtrznerkowo i stwierdzono
zmiany torbielowate jajników.
Ze wzgl´du na ostre objawy brzuszne wykonano laparotomi´ ze splenektomià. Ci´cie przeprowadzono w linii
przyprostnej. Âródoperacyjnie stwierdzono ca∏kowity brak
wi´zade∏ Êledzionowych, co u∏atwi∏o operatorowi swobodne „wytoczenie” narzàdu. Potwierdzono skr´t szypu∏y
(ryc. 3), zakrzep ˝y∏ Êledzionowych, niedokrwienie narzàdu
oraz p´kni´cie linijne torebki Êledziony (ryc. 4). Jelito grube
by∏o poszerzone i rozd´te (ryc. 5).

Omówienie
Diagnostyka Êledziony w´drujàcej mo˝e sprawiaç trudnoÊci ze wzgl´du na szerokie spektrum objawów klinicznych. Istotnà rol´ w tych przypadkach odgrywajà metody obrazowe, z których najbardziej u˝yteczne wydajà si´
USG i TK (2, 7).

Figure 4. Spleen rupture. Congenital absence of splenic ligaments.
Rycina 4. P´kni´ta torebka Êledziony. Wrodzony brak wi´zade∏
Êledzionowych.
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Bardzo charakterystyczny jest w ostrych stanach obraz
TK. Tkanka Êledziony w zale˝noÊci od stopnia niedokrwienia s∏abo lub wcale nie wzmacnia si´ po podaniu Êrodka
cieniujàcego (7). D∏uga szypu∏a naczyniowa narzàdu
skr´cona w osi d∏ugiej mo˝e przypominaç kszta∏t „wiru”
lub „korkociàgu”, a jej ˝y∏y, mogà byç poszerzone (7, 8).
Skr´cenie naczyƒ mo˝e powodowaç w pewnym odcinku
stop przep∏ywu. ObecnoÊç wolnego p∏ynu w jamie otrzewnej w takich przypadkach sugeruje p´kni´cie torebki
Êledziony (1). Z uwagi na nieograniczonà liczb´ u∏o˝eƒ,
jakie mo˝e przyjmowaç nadmiernie ruchoma Êledziona
bardzo przydatne w obrazowaniu mogà byç rekonstrukcje
MIP, MPR lub 3D (9).
Nale˝y jednak nadmieniç, ˝e nawet zdj´cie przeglàdowe
jamy brzusznej, wykonywane rutynowo w przypadkach
„ostrego brzucha” mo˝e dostarczyç informacji przybli˝ajàcych rozpoznanie w postaci: przemieszczenia p´tli jelit,
zwykle do lewego górnego kwadranta jamy brzusznej
i obecnoÊci cieniujàcej masy w podbrzuszu przy braku cienia Êledziony (2, 5).
Wczesne rozpoznanie skr´tu szypu∏y Êledziony ma oczywiÊcie istotne znaczenie rokownicze, poniewa˝ pozwala
na podj´cie odpowiedniego dzia∏ania zanim wystàpià nieodwracalne zmiany w niedokrwionym narzàdzie i rozwinie si´ wstrzàs hipowolemiczny. Rozpoznanie Êledziony
w´drujàcej u pacjentów bezobjawowych pozwala z kolei
na odpowiedni monitoring i planowe leczenie. U pacjentów pediatrycznych, którzy stanowià ok. 30% chorych
ze Êledzionà w´drujàcà leczenie najcz´Êciej polega na

Figure 5. Intraoperative image: Megacolon.
Rycina 5. Cechy megacolon w obrazie Êródoperacyjnym.
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odprowadzeniu i umocowaniu narzàdu w miejscu anatomicznym, co zwiàzane jest z istotnà funkcjà, jakà Êledziona
pe∏ni w uk∏adzie odpornoÊciowowym (2, 6).

mieç znaczenie w przypadku wystàpienia ostrych objawów brzusznych i na pewno pozwoli skróciç diagnostyk´
poprzez odpowiednie jej ukierunkowanie.

Powi´kszona i przemieszczona Êledziona oprócz skr´tu
szypu∏y wydaje si´ byç równie˝ obarczona wi´kszym ryzykiem p´kni´cia samoistnego lub w wyniku urazu, czego
mo˝e dowodziç opisywany przez nas przypadek (1, 7).
Ocenia si´, ˝e leczenie zachowawcze Êledziony w´drujàcej pacjentów bez- lub skàpoobjawowych obarczone
jest ryzykiem powik∏aƒ si´gajàcym 65% (2). ZnajomoÊç
faktu wczeÊniejszego rozpoznania nadmiernej ruchomoÊci
Êledziony u pacjenta, któremu zalecono leczenie zachowawcze, lub który nie zgodzi∏ si´ na zabieg operacyjny, mo˝e

Czy istnieje zwiàzek mi´dzy wystàpieniem nerki podkowiastej i Êledzionà w´drujàcà? Obie patologie nale˝à do
wad rozwojowych (w opisanym przypadku Êledziona nie
posiada∏a wi´zade∏). Embriologiczny rozwój Êledziony
i nerki przypada w 2 miesiàcu ˝ycia p∏odowego (6, 10).
Wydaje si´ mo˝liwe, i˝ zadzia∏anie czynnika teratogennego w tym okresie mo˝e byç odpowiedzialne za skojarzone
wystàpienie obu wad. W dost´pnej literaturze nie opisano jednak dotychczas podobnego przypadku, co utrudnia
wyciàganie wià˝àcych wniosków.
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