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Cha rak ter i wy gląd wie lu ła god nych zmian po ja wia ją -
cych się w śle dzio nie jest w ba da niu ul tra so no gra ficz -
nym zbli żo ny do ob ser wo wa ne go w wą tro bie, z tym że
zmia ny ogni sko we w śle dzio nie wy stę pu ją rza dziej.

TOR BIE LE
Tor bie le wy stę pu ją w śle dzio nie sto sun ko wo rzad ko, ale
mi mo to są naj częst szą ła god ną zmia ną wy kry wa ną
w tym na rzą dzie. Cha rak te ry zu ją się one za zwy czaj do -
brze od gra ni czo ną to reb ką, bra kiem ech we wnętrz nych
i tyl nym wzmoc nie niem. Tor bie le śle dzio ny mo gą cza -
sa mi współ ist nieć z tor bie lo wa to ścią in nych na rzą dów
u do ro słych.

In ne zmia ny tor bie lo wa te w śle dzio nie to tor bie le po -
ura zo we (upłyn nio ne krwia ki), tor bie le bą blow co we (ta -
sie miec bą blow co wy – Echi no coc cus gra nu lo sum), tor -
bie le rze ko me lub tor bie le prze rzu to we (np. z pier wot -
ne go ra ka jaj ni ka, któ re mo gą za wie rać mu cy nę) [12].

Tak jak w przy pad ku tor bie li wą tro by, mo gą wy stę -
po wać krwa wie nia po wo du ją ce ból w le wym gór nym
kwa dran cie. Aby unik nąć pęk nię cia, du że tor bie le mo -
gą być kwa li fi ko wa ne do re sek cji.

NA CZY NIA KI
W śle dzio nie rzad ko wy stę pu ją ła god ne na czy nia ki. Po -
dob nie jak w wą tro bie, za zwy czaj są przy pad ko wym zna -
le zi skiem o nie ja snym cha rak te rze w ba da niu USG. Wy -

ka zu ją sze ro kie spek trum ob ra zów w USG, od hiper- do
hi po echo ge nicz nych ognisk, nie kie dy mo gą za wie rać
zmia ny tor bie lo wa te.

Tak jak w przy pad ku na czy nia ków wą tro by, zmia ny
te mo gą być przy czy ną wąt pli wo ści dia gno stycz nych,
trud nych do wy ja śnie nia tyl ko na pod sta wie ba da nia ul -
tra so no gra ficz ne go. Je śli praw do po do bień stwo wy stą -
pie nia roz ro stu zło śli we go jest nie wiel kie, a zmia ny nie
wy ka zu ją skłon no ści do po więk sza nia, wy star czy, że bę -
dą mo ni to ro wa ne za po mo cą USG. Po moc nym ba da niem
do oce ny na czy nia ków jest ba da nie USG z za sto so wa -
niem środ ka kon tra stu ją ce go [13]. Na czy nia ki rzad ko wy -
stę pu ją w for mie mno giej (ryc. 6.5B).

RO PIEŃ
Rop nie śle dzio ny wy stę pu ją sto sun ko wo rzad ko w po -
rów na niu z rop nia mi wą tro by. Za zwy czaj są one wy ni -
kiem krwio po chod ne go za ka że nia bak te ryj ne go, lecz mo -
gą być tak że wy wo ła ne przez uraz, in wa zję peł za ka lub
za ka że nie grzy bi cze. Pa cjen ci ze sple no me ga lią po wsta -
łą w na stęp stwie du ru brzusz ne go, ma la rii lub nie do krwi -
sto ści sier po wa to kr win ko wej są szcze gól nie po dat ni na
two rze nie się licz nych rop ni w śle dzio nie.

Rop nie śle dzio ny wy stę pu ją czę ściej u pa cjen tów
z AIDS, le czo nych im mu no su pre syj nie lub du ży mi
daw ka mi cy to sta ty ków. Pa cjen ci ci sta ją się po dat ni na
za ka że nia grzy bi cze, któ re mo gą po wo do wać po wsta nie
licz nych drob nych rop ni w wą tro bie i śle dzio nie [14].
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