
Splenomegalia 
 
Zdrowej śledziony nie można wyczuć poprzez dotyk, jest niewielka i dobrze ukryta pod łukiem 

żebrowym. Co innego powiększona śledziona. Choć powiększenie śledziony samo w sobie nie jest 

chorobą, ale objawem niedyspozycji innego narządu. Warto jednak podkreślić, że nie odczuwamy 

bólu śledziony w związku z jej powiększeniem. 

 

Zamiast bólu śledziony możliwy jest dyskomfort, wywoływany przez powiększoną śledzionę. Dzieje 

się tak, ponieważ podczas splenomegalii śledziona waży nawet dwa razy więcej niż w normalnych 

warunkach. W takim przypadku powiększenie śledziony można wyczuć podczas ucisku lewego 

podżebrza. Jeśli tak się dzieje, oznacza to, że śledziona jest powiększona półtora raza. 

 

Pierwszym objawem powiększenia śledziony jest uczucie pełności w jamie brzusznej. Pojawiają się 

także nudności i wymioty, bóle brzucha i bóle pleców, które promieniują od lewej strony jamy 

brzusznej. 

 

Powiększenie śledziony ma miejsce w skutek wielu czynników. Śledziona może być powiększona np. 

wskutek przebiegu choroby nowotworowej – przewlekłej białaczki szpikowej, ostrej białaczki czy 

przewlekłej białaczki limfatycznej. Śledziona może być także powiększona z powodu innych 

nowotworów: chłoniaka (guzy węzłów chłonnych), ziarnicy złośliwej (nowotwór układu 

limfatycznego) oraz guza śledziony. 

 

Innymi przyczynami powiększenia śledziony mogą być: choroby wirusowe, np. WZW, bakteryjne – np. 

dur brzuszny i borelioza, grzybicze, pasożytnicze, choroby autoimmunologiczne, marskość wątroby. 

 

Powiększona śledziona może wrócić do swoich rozmiarów pod jednym warunkiem – należy podjąć 

leczenie. Jeśli jednak zachowawcze ratowanie narządu nie przynosi skutków, chory musi poddać się 

zabiegowi wycięcia narządu – splenektomii. Bez śledziony można bowiem żyć. 

 

Śledzionę usuwa się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Operacyjne usuwanie śledziony odbywa się, 

gdy dojdzie do jej urazu i dochodzi do zagrażającego życiu krwawienia do jamy brzusznej. Jednak 

poza taką sytuacją ratowania życia, są również inne medycznie uzasadnione przypadki, kiedy lekarze 

usuwają śledzionę. Dotyczy to np. osób, które cierpią z powodu małopłytkowości. 

 

Życiu osób cierpiącym na małopłytkowość zagrażają krwotoki i o ile stosowanie leków nie przynosi 

skutków, lekarz może podjąć decyzję, aby usunąć śledzionę. Dzięki temu, że śledziona takich osób 

jest usunięta, ich stan zdrowia szybko ulega poprawie, ponieważ śledziona nie niszczy starych płytek 

krwi. Brak śledziony sprawia jednak, że spada ich odporność. 


