
STRESZCZENIE 

 

ZABIEGI MAŁOINWAZYJNE W CHIRURGII ŚLEDZIONY U DZIECI LECZONYCH W KLINICE 

CHIRURGII I TRAUMATOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W LUBLINIE – 

OCENA WYNIKÓW LECZENIA. 

 

WSTĘP 

Technika splenektomii ewaluowała w ostatnich latach. Postępem w chirurgii śledziony było 

wprowadzenie technik małoinwazyjnych, co ma obecnie istotne znaczenie zwłaszcza u dzieci. 

Najczęstszymi wskazaniami do zabiegów operacyjnych śledziony u dzieci są schorzenia 

hematologiczne tego narządu na czele ze sferocytozą wrodzoną. 

Niezależnie od zastosowanego sposobu leczenia operacyjnego, dąży się do zabiegów 

oszczędzających miąższ śledziony. Dzięki rozwijającej się technice chirurgii małoinwazyjnej jest 

to możliwe i coraz częściej zalecane. W przypadku całkowitej splenektomii u dzieci wielkość 

śledziony obecnie nie jest ograniczeniem dla tej metody. Dlatego też, techniki małoinwazyjne 

mają przewagę nad zabiegami klasycznymi i są zalecane jako standard postępowania 

operacyjnego w chirurgii śledziony u dzieci.  

 

CEL PRACY 

Celem pracy jest porównanie metod operacyjnych leczenia patologii śledziony: laparoskopii 

i laparotomii. 

 

METODOLOGIA 

Przeprowadzono analizę dokumentacji medycznej 60 pacjentów Kliniki Chirurgii 

i Traumatologii Dziecięcej operowanych metodami laparotomii lub laparoskopii. W zakres 

badania włączono dzieci w podziale na dwie grupy. Pierwsza grupa obejmowała pacjentów 

leczonych w tutejszej Klinice w latach 2005-2010. W grupie tej leczono operacyjnie 33 

pacjentów. Wszyscy operowani byli metodą otwartą. Druga grupa obejmowała pacjentów 

leczonych w latach 2011-2016. W grupie tej operowano 27 pacjentów, wszystkich metodami 

małoinwazyjnymi. Najczęstszym wskazaniem do splenektomii była sferocytoza wrodzona. Z 

powodu sferocytozy wrodzonej wykonano ogółem 40 splenektomii (24 metodą otwartą, 16 

laparoskopowo). Drugim co do częstości wskazaniem do operacyjnego leczenia śledziony były 



torbiele. Z tego powodu operowano 12 pacjentów (1 klasycznie, 11 laparoskopowo). W obu 

grupach porównano czas zabiegu operacyjnego, długość hospitalizacji oraz intensywność 

pooperacyjnego leczenia przeciwbólowego jako markery efektywności zabiegu operacyjnego. 

Porównano ponadto ubytek wartości hemoglobiny i hematokrytu w obu badanych grupach. 

 

WYNIKI 

Wyniki analiz przedstawiono w formie opisowej i wykresów. Potwierdziły one przewagę 

technik małoinwazyjnych (laparoskopia) nad klasycznymi zabiegami operacyjnymi 

(laparotomia) w chirurgii śledziony u dzieci. Czas zabiegu pacjentów leczonych metodami 

małoinwazyjnymi oraz długość hospitalizacji były istotnie krótsze niż w przypadku laparotomii; 

pacjenci leczeni metodą laparoskopową wymagali krótszego stosowania leków 

przeciwbólowych. Nie stwierdzono zależności tych wartości od płci i wieku pacjentów. Na 

podstawie uzyskanych wyników nie stwierdzono także istotnej statystycznie różnicy 

w poziomach ubytku hemoglobiny i hematokrytu w badanych metodach operacyjnych.  

 

WNIOSKI 

W badaniu wykazano przewagę technik małoinwazyjnych w porównaniu do zabiegów 

wykonywanych klasycznie w chirurgii śledziony u dzieci i sformułowano następujące wnioski: 

1. Obecnie stosowane zabiegi małoinwazyjne w operacjach śledziony mają przewagę nad 

zabiegami klasycznymi. 

2. Techniki chirurgii małoinwazyjnej wpływają na skrócenie czasu zabiegu w stosunku do 

operacji klasycznych. 

3. Zastosowanie technik małoinwazyjnych powoduje skrócenie czasu hospitalizacji 

pacjentów w porównaniu do zabiegów klasycznych. 

4. Laparoskopowe zabiegi operacyjne śledziony ograniczają potrzebę pooperacyjnej 

farmakoterapii przeciwbólowej. 

W pracy próbowano również poddać ocenie wyniki leczenia metodami małoinwazyjnymi 

torbieli śledziony. Stwierdzono, że laparoskopowa fenestracja torbieli śledziony obarczona 

jest znaczącym ryzykiem nawrotu, jednakże ze względu na małą liczebność grupy nie można 



tej metody obiektywnie ocenić lub całkowicie odrzucić. Wymaga to rozszerzenia badań na 

liczniejszej grupie pacjentów. 


