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Summary
Background:

Although splenectomy has been performed to treat primary and secondary hypersplenism,
this procedure may cause many complications. To diminish the rate of complication in portal
hypertensive patients, other, less invasive methods, have been used for treatment of hiperspelnism.

Case Report:

This article presents a case of splenic artery embolization performed in a young woman with
splenomegaly and hipersplenism in the course of portal hypertension induced by hepatic cirrhosis
post HBV and HCV infections. Metallic coils were used as embolic material. Patient was in good
condition after the procedure. During 3 month follow-up after the procedure gradual decrease of
splenic size and increase in the level of platelets were noted. Decrease of liver function was not
observed.

Conclusions:

Partial splenic embolization is a safe and effective therapy of hypersplenism in cirrhosis,
alternative to splenectomy.
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Wst´p
Splenektomia jest najcz´Êciej stosowanym sposobem leczenia u pacjentów z chorobami hematologicznymi, urazami
Êledziony oraz hipersplenizmem w przebiegu chorób zapalnych i naciekowych. W ostatnich latach znacznie ograniczono wykonywanie tego zabiegu u chorych z nadciÊnieniem
wrotnym, stosujàc przetoki wewnàtrzwàtrobowe TIPS
lub wykonujàc operacj´ Warrena [1,2]. W przypadkach
nadciÊnienia wrotnego zlokalizowanego w rejonie po∏àczenia Êledzionowo-˝o∏àdkowego, objawiajàcego si´ krwo-
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tokami z ˝ylaków prze∏yku i dna ˝o∏àdka, z towarzyszàcà
splenomegalià i hypersplenizmem, leczenie chirurgiczne
mo˝e polegaç na splenektomii. Leczenie operacyjne mo˝e
jednak prowadziç do wielu powik∏aƒ zwiàzanych z samà
operacjà (uzupe∏niajàce przetoczenia krwi i osocza, zbiorniki w lo˝y po Êledzionie, infekcja rany) oraz w okresie pooperacyjnym, wÊród których najpowa˝niejszymi sà ci´˝kie
nawracajàce infekcje. Szczególnie nara˝eni na wyst´powanie
powik∏aƒ oko∏o i poooperacyjnych sà pacjenci z bardzo du˝à
Êledzionà, nasilonà trombocytopenià, marskoÊcià wàtroby
w grupach B i C wg Child-Pugh oraz dzieci [3,4].
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Alternatywà leczenia operacyjnego sà metody mniej inwazyjne, wÊród których wewnàtrznaczyniowa embolizacja
Êledziony odgrywa g∏ównà rol´. Zosta∏a ona po raz pierwszy
wykonana w roku 1973 przez Maddisona [5]. Wyst´powanie
du˝ej iloÊci powik∏aƒ takich jak: ropnie Êledziony, p´kni´cie
Êledziony czy uogólnione zaka˝enia zniech´ca∏o jednak do
jej stosowania. Post´py w technikach embolizacyjnych,
doskonalenie materia∏ów embolizacyjnych oraz zastosowanie oko∏ozabiegowej os∏ony antybiotykowej wp∏yn´∏o na
znacznà popraw´ wyników. Obecnie przeprowadzana prawid∏owo wewnàtrznaczyniowa embolizacja Êledziony jest
bezpiecznà i u˝ytecznà alternatywà splenektomii u chorych
z marskoÊcià wàtroby i hipersplenizmem w przebiegu nadciÊnienia wrotnego [6].

Opis przypadku
25-letnia kobieta zosta∏a przyj´ta do Kliniki Chirurgii
Ogólnej i Chorób Wàtroby Akademii Medycznej w Warszawie w celu rozwa˝enia mo˝liwoÊci chirurgicznego leczenia
hipersplenizmu spowodowanego splenomegalià w przebiegu nadciÊnienia wrotnego. Pacjentka od 6 miesiàca ˝ycia
pozostaje pod opiekà Poradni Kardiologicznej. W wieku
12 lat stwierdzono u niej kardiomiopati´ przerostowà.
Trzy lata póêniej wykonano transplantacj´ serca. W roku
1994 rozpoznano zaka˝enie HBV, a w 1997 HCV (aktualnie
bez cech aktywnej infekcji). W nast´pstwie tych zaka˝eƒ
dosz∏o do marskoÊci wàtroby. W roku 1999, po cià˝y i porodzie wystàpi∏y po raz pierwszy cechy niewydolnoÊci
wàtroby w postaci wodobrzusza, hyperbilirubinemii i hypoalbuminemii wymagajàce pobytu w szpitalu i leczenia
uzupe∏niajàcego.
Przed zabiegiem wymiar dwubiegunowy Êledziony w badaniu USG wynosi∏ ok. 30 cm. Wystàpi∏y cechy hipersplenizmu w postaci spadku iloÊci p∏ytek do 20 tys., leukopenii 0,96 tys. oraz obni˝enia iloÊci erytrocytów do 2,28 mln
przy Hb 8,19 g/dl. Obserwowano równie˝ zaburzenia
krzepni´cia w postaci obni˝enia wskaênika protrombinowego do 73% i wyd∏u˝enia czasu protrombinowego do
17,7 s Êwiadczàce o zaburzeniu czynnoÊci wàtroby. Chora
znajdowa∏a si´ w grupie C wg Child-Pugh. W badaniu izotopowym czas prze˝ycia allogenicznych p∏ytek znakowanych 51 Cr wynosi∏ 1 dzieƒ, a stosunek radioaktywnoÊci
Êledziony do wàtroby 8:1.
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wowano rozleg∏y wylew podskórny w prawej pachwinie, w miejscu wprowadzenia instrumentarium oraz
ból w lewym pod˝ebrzu wymagajàcy podawania leków
przeciwbólowych. Oko∏o 4 doby po zabiegu rozpocz´∏a
si´ trwajàca 5 dni goràczka do 39°C. Chora otrzymywa∏a
antybiotyki, nienarkotyczne leki przeciwbólowe oraz leki
obni˝ajàce ciep∏ot´ cia∏a.
W kontrolnym badaniu USG, w 10 dniu po zabiegu wymiar
dwubiegunowy Êledziony uleg∏ zmniejszeniu do 24.4 cm.
W badaniach biochemicznych krwi obserwowano wzrost
PLT do 72 tys., WBC do 3.4 tys., RBC do 2,77 mln, poziom
bilirubiny wyniós∏ 2,12 mg/dl (przed zabiegiem 2.74 mg/dl),
AST 75 U/l (przed zabiegiem 109 U/l), ALT 49 U/l (przed
zabiegiem 117 U/l). Nie stwierdzono pogorszenia stanu
ogólnego chorej oraz biochemicznych cech niewydolnoÊci
wàtroby.

Dyskusja
Hipersplenizm jest ogólnie znanym powik∏aniem nadciÊnienia wrotnego w przebiegu marskoÊci wàtroby i mo˝e
wp∏ywaç na przebieg choroby usposabiajàc do wystàpienia
zaka˝eƒ oraz do krwawieƒ z powodu obni˝enia poziomu
p∏ytek. Nie ma ustalonego, ogólnie akceptowanego sposobu
leczenia hipersplenizmu [7]. Najcz´Êciej stosowana chirurgiczna splenektomia, choç obarczona niskà ÊmiertelnoÊcià
(zw∏aszcza w doÊwiadczonych oÊrodkach) mo˝e prowadziç
do wielu komplikacji oko∏ooperacyjnych oraz odleg∏ych
powik∏aƒ w postaci zaka˝eƒ miejscowych i uogólnionych
spowodowanych g∏ównie bakteriami Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae [6]. Ponadto u chorych na
marskoÊç wàtroby, b´dàcych w grupie ryzyka operacyjnego
C wg klasyfikacji Child-Pugh mo˝e dojÊç do pooperacyjnej
niewydolnoÊci wàtroby z cechami encefalopatii wrotnej

Pacjentk´ wst´pnie zakwalifikowano do splenektomii,
jednak ze wzgl´du na ryzyko wystàpienia pooperacyjnej
niewydolnoÊci wàtroby oraz w – przysz∏oÊci – mo˝liwoÊç
transplantacji wàtroby, zosta∏a ona skierowana do selektywnej embolizacji kilku ga∏´zi t´tnicy Êledzionowej metodà
radiologii interwencyjnej.
W znieczuleniu miejscowym 1 % roztworem ksylokainy, z prawego dost´pu do t´tnicy udowej wprowadzono
cewnik typu cobra do t´tnicy Êledzionowej i umieszczono kolejno 5 metalowych spr´˝yn embolizacyjnych (Cook)
o Êr. 3 mm w 4 ga∏´ziach t´tnicy Êledzionowej: w dwóch
do bieguna górnego i dwóch do bieguna Êrodkowo-dolnego Êledziony. Kontrolna angiografia wykaza∏a wyraênà
redukcj´ przep∏ywu w embolizowanych obszarach Êledziony z zachowaniem prawid∏owego przep∏ywu w cz´Êci
Êrodkowej i w dolnym jej biegunie. Po zabiegu obser-

Figure 1. Pre-procedure angiography of the splenic artery.
Rycina 1. Wst´pna angiografia t´tnicy Êledzionowej.
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Figure 2. Control angiography after embolization of the splenic artery
branches with metallic coils: arterial phase.
Rycina 2. Kontrolna angiografia po embolizacji ga∏´zi t´tnicy
Êledzionowej metalowymi coilami – faza t´tnicza.

Figure 3. Control angiography: partial spleen embolization.
Rycina 3. Kontrolna angiografia – cz´Êciowa embolizacja mià˝szu
Êledziony.

a˝ do Êpiàczki w∏àcznie. Leczenie operacyjne jest u tych
chorych niewskazane, gdy˝ mogà byç oni kandydatami
do transplantacji wàtroby, a ka˝da operacja w nadbrzuszu powoduje powstanie zrostów, cz´sto bogato unaczyniowych, co mo˝e w znacznym stopniu utrudniç przebieg
hepatektomii w trakcie przeszczepienia wàtroby i prowadziç do znaczàcej utraty krwi. Zespolenia wrotno-systemowe po∏àczone ze splenektomià, takie jak operacja Lintona,
obni˝ajà ciÊnienie wrotne, lecz cz´sto równie˝ prowadzà do
dekompensacji czynnoÊci wàtroby i wystàpienia encefalopatii w przebiegu pooeperacyjnym. Równie˝ Êródoperacyjne
podwiàzywanie t´tnicy Êledzionowej prowadzi do wzrostu
liczby p∏ytek krwi, ale rezultat zabiegu jest krótkotrwa∏y ze
wzgl´du na rozwój sieci krà˝enia obocznego przez ga∏´zie
˝o∏àdkowe, ˝o∏àdkowo-sieciowe i trzustkowe [3].

u˝ywamy gàbki ˝elatynowej. Zaletà gàbki ˝elatynowej jest
okluzja ma∏ych, obwodowych, wewnàtrzÊledzionowych
ga∏´zi i w rezultacie cz´Êciowy zawa∏ Êledziony bez rozwoju
krà˝enia obocznego [3].

W celu zmniejszenia powik∏aƒ, w szczególnoÊci u chorych
z nadciÊnieniem wrotnym, próbowano innych metod leczenia hipersplenizmu. Nale˝y do nich cz´Êciowa embolizacja
naczyƒ t´tniczych Êledziony wykonywana ró˝nymi technikami i przy u˝yciu ró˝nych materia∏ów [3]. Najcz´Êciej stosowanymi materia∏ami embolizacyjnymi jest gàbka ˝elatynowa
i metalowe spr´˝yny. O ile embolizacja przy u˝yciu spr´˝yn
pozwala na precyzyjne zaplanowanie zabiegu i wy∏àczenie
okreÊlonego obszaru mià˝szu Êledziony, to jednak rozwój
krà˝enia obocznego mo˝e zmniejszyç d∏ugotrwa∏y efekt
zabiegu, zw∏aszcza, jeÊli spr´˝ynki zosta∏y umieszczone w proksymalnym odcinku t´tnicy Êledzionowej lub we
wn´ce Êledziony. Lepsze efekty odleg∏e daje umieszczenie
spr´˝yn w ga∏´ziach wewnàtrzÊledzionowych. Ponadto stalowe spr´˝yny zmniejszajà ryzyko martwicy trzustki czy
˝o∏àdka spowodowane migracjà materia∏u embolizacyjnego
[6,7,8]. Takie powik∏anie jest mo˝liwe, jeÊli do embolizacji
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Istotnym czynnikiem rokowniczym przy embolizacji Êledziony jest wielkoÊç embolizowanego mià˝szu. Totalna
embolizacja Êledziony cz´Êciej prowadzi do powik∏aƒ
w postaci p´kni´cia Êledziony, ropni Êledziony, uogólnionego zaka˝enia i mo˝e byç przyczynà zgonu. Odwrócenie
przep∏ywu krwi w ˝yle Êledzionowej mo˝e byç przyczynà
zaka˝eƒ mià˝szu Êledziony przez bakterie z przewodu pokarmowego [6,9]. Embolizacja poni˝ej 50% mià˝szu
Êledziony prawie zawsze zwiàzana jest z nawrotem hipersplenizmu. Najlepsze wyniki daje embolizacja oko∏o 60–70%
mià˝szu, która jest nie tylko efektywna, ale i bezpieczna [7].
Pozosta∏e 30–40% funkcjonalnego mià˝szu Êledziony zapewnia ochron´ immunologicznà przed infekcjami [6].

Wnioski
Przedstawiony przypadek chorej po transplantacji serca
z pozapalnà marskoÊcià wàtroby, z zaawansowanym
hipersplenizmem i splenomegalià wskazuje, ˝e wykonana metodà radiologii interwencyjnej cz´Êciowa embolizacja Êledziony mo˝e byç alternatywà chirurgicznej splenektomii. Metoda ta jest szczególnie wskazana
u chorych, z du˝ymi obcià˝eniami internistycznymi oraz
z nadciÊnieniem wrotnym, u których konieczne jest ograniczenie nadmiernej funkcji Êledziony, ale ryzyko interwencji chirurgicznej jest wysokie [3,6,7,8]. Autorom nie
sà znane doniesienia o tego typu leczeniu hiperspelnizmu
w piÊmiennictwie polskim.
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