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praca kazuistyczna / case report

Ropnie śledziony jako powikłanie infekcyjne 
po implantacji urządzenia wspomagającego 
lewą komorę serca – opis przypadku
Splenic abcesses as infectious complication following 
implantation of left ventricular assist device - case report
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STRESZCZENIE:    Mechaniczne wspomaganie lewej komory serca jest jedną z nowoczesnych metod leczenia chorych z zaawansowaną 
niewydolnością serca. Stosuje się ją jako pomost do transplantacji serca lub nawet jako terapię definitywną. Metoda 
ta – pomimo stosowania profilaktyki – jest jednak obciążona dużym ryzykiem powikłań: krwotocznych, zakrzepow-
ych i infekcyjnych. W piśmiennictwie nie opisano dotąd ropni śledziony jako powikłania infekcyjnego po wszczepien-
iu urządzenia wspomagającego mechanicznie lewą komorę serca. 

  Autorzy przedstawiają pacjenta z zaawansowaną niewydolnością lewokomorową serca (NYHA II/III), nadciśnieniem 
płucnym i arytmią po implantacji pompy HeartWare®, wspomagającej mechanicznie lewą komorę serca, z jednoczesną 
plastyką zastawki trójdzielnej jako pomostu do przeszczepienia serca. W ciągu dwóch lat po wszczepieniu urządzenia 
pacjent przebył trzykrotnie zakażenie skóry MRSA w miejscu wyjścia kaniuli łączącej sztuczną komorę z jednostką 
zewnętrzną. Zakażenia były powikłane sepsą, a chory był leczony antybiotykami o szerokim spektrum działania. Kilka 
miesięcy później w badaniu TK jamy brzusznej stwierdzono dwa ropnie śledziony, pacjenta zakwalifikowano do sple-
nektomii w Instytucie Hematologii. Wykonano otwartą splenektomię, stosując terapię antykoagulacyjną w pełnych 
dawkach przy zastosowaniu heparyny niefrakcjonowanej (HNF) we wlewie ciągłym. Przebieg śródoperacyjny i poop-
eracyjny był niepowikłany. Leczenie HNF kontynuowano przez 6 dni po operacji, w 4. dobie po operacji włączono 
ponownie antykoagulację doustną. Pacjent został wypisany w 7. dobie po zabiegu z raną zagojoną przez rychłozrost. 
Otwarta splenektomia, wykonana przy zastosowaniu antykoaguacji w pełnych dawkach leczniczych, okazała się 
skuteczną i definitywną metodą leczenia przebiegającą bez żadnych powikłań. 

SŁOWA KLUCZOWE:   ropień śledziony, splenektomia, urządzenie wspomagające lewą komorę serca, zakażenie

ABSTRACT:   Left ventricular assist device (LVAD) is one of the modern management therapies in patients with advanced heart fail-
ure, and it serves as a bridge to heart transplantation or even as destination therapy. However, it is burdened with a 
high risk of thromboembolic, hemorrhagic, and infectious complications despite prophylactic management. Splenic 
abscesses, as septic complications following implantation of mechanical ventricular support, have not yet been de-
scribed in the literature.  

  We report a patient with severe left ventricular insufficiency (NYHA II/III), pulmonary hypertension, and arrhythmia 
who underwent implantation of  the Heart Ware® pump for left ventricular support with simultaneous tricuspid val-
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Ropień śledziony jest rzadkim schorzeniem, którego częstość 
występowania w badaniu autopsyjnym ocenia się na 0,14–0,7% 
[1, 2]. Stanowi on trudny problem diagnostyczny i leczniczy, 
zwłaszcza w przypadku późnego rozpoznania i odroczonego 
leczenia, ktore są złymi czynnikami prognostycznymi. W ostat-
nich latach zauważa się wzrost częstości występowania ropni 
śledziony, co związane jest z szerokim zastosowaniem zaawan-
sowanych technik obrazowania, które ułatwiają skuteczne roz-
poznanie, jak również z coraz większą liczbą chorych podda-
wanych leczeniu immunosupresyjnemu [3, 4]. Etiologia ropni 
śledziony jest najczęściej związana z zakażeniem szerzącym się 
na drodze krwiopochodnej z odległego ogniska ropnego, jak 
w przypadku bakteryjnego zapalenia wsierdzia [5], lub zapa-
lenia wokół cewnika wprowadzonego do dużej żyły. Septycz-
ny materiał zatorowy powoduje powstanie zawału śledziony, 
który z czasem przekształca się w ropień. Ropnie śledziony 
wywołane przez gronkowce złociste metycylinooporne (me-
thicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA) opisywano 
bardzo rzadko. Do chwili obecnej w piśmiennictwie znalezio-
no kilka takich przypadków [3, 6].

Zastosowanie mechanicznego wspomagania lewej komory 
(LVAD – left ventricular assist device) –jako metody leczenia 
skrajnej niewydolności serca, najczęściej stanowiącej pomost 
do jego przeszczepienia – obciążone jest dużym ryzykiem po-
wikłań infekcyjnych i zakrzepowych, pomimo stosowania pro-
filaktyki [7, 8]. W literaturze nie opisano dotąd ropnia śledzio-
ny jako powikłania infekcyjnego u pacjentów z wszczepioną 
sztuczną komorą serca. Celem pracy jest przedstawienie pierw-
szego przypadku pacjenta z ropniami śledziony powstałymi 
w wyniku zakażenia od kaniuli urządzenia wspomagającego 
pracę lewej komory serca poddanego otwartej splenektomii.

OPIS PRZYPADKU

Chory – lat 45 – został przyjęty do kliniki z rozpoznaniem 
dwóch ropni śledziony, niewydolności serca NYHA II/III, 
nadciśnienia płucnego i stałego mechanicznego wspomagania 

krążenia. Pacjent został przeniesiony z Instytutu Kardiologii 
w Warszawie, gdzie był zakwalifikowany do przeszczepienia 
serca ze względu na znaczną redukcję ciśnień w tętnicy płuc-
nej, graniczny gradient przezpłucny oraz niski opór płucny, 
występujący pomimo mechanicznego wspomagania serca.

Z wywiadu: w 1997 roku pacjent przebył zawał ściany przed-
nio-bocznej serca, leczony metodą przezskórnej przezna-
czyniowej angioplastyki gałęzi przedniej zstępującej tętnicy 
wieńcowej lewej (PTCA GPZ) z implantacją stentu, w na-
stępstwie którego włączono stałe leczenie przeciwkrzepliwe 
doustnym antykoagulantem i kwasem acetylosalicylowym. 
W 2007 roku choremu wszczepiono kardiowerter-defibrylator 
z funkcją resynchronizacji komór (wymieniony w 2012 roku). 
W 2010 roku dokonano implantacji urządzenia wspomaga-
jacego lewą komorę serca – pompy HeartWare® (HeartWa-
re® International Inc., USA) i jednoczesnej plastyki zastawki 
trójdzielnej. Od stycznia 2011 roku do listopada 2012 roku 
pacjent przebył trzykrotnie zakażenie skóry powikłane sepsą 
w miejscu ujścia kaniuli pompy wspomagającej pracę lewej 
komory serca. Za każdym razem uzyskiwano w posiewach 
krwi gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA). 
Chory był leczony celowanymi antybiotykami (zgodnie z po-
siewem), m.in. kloksacyliną, metronidazolem, rifampicyną, 
linezolidem, rowamycyną i itrokonazolem. W grudniu 2012 
roku w TK jamy brzusznej wykonanej w Instytucie Kardio-
logii stwierdzono dwa obszary zawałowe w obrębie śledzio-
ny o wymiarach 9x6x5 cm oraz 3x3x4 cm o cechach sugeru-
jących septyczne przekształcenie w ropnie (Fot.1). Pacjenta 
zakwalifikowano do splenektomii i przeniesiono do Instytutu 
Hematologii i Transfuzjologii. 

W chwili przyjęcia stan chorego był dobry. Czynność serca 
miarowa 80/min, RR 110/80 mmHg. W badaniu przedmioto-
wym jamy brzusznej stwierdzono tkliwość lewego podżebrza, 
bez oporów patologicznych i objawów otrzewnowych. Bada-
nia laboratoryjne wykazały: Hb 9,6 g/dl, Ht 29,5%, krwinki 
czerwone 3,01 T/l, płytki krwi 205, 0 G/l, krwinki białe 7,98 
G/l, prawidłowy wzór odsetkowy krwinek białych – CRP 164 

voplasty, as a bridge therapy to heart transplantation. During two years after LVAD implantation, the patient had 
three MRSA skin infections, localized at the exit site of the drive-line connecting the artificial ventricle with exter-
nal unit, that were complicated by sepsis and treated with broad-spectrum antibiotics. A few months later, abdomi-
nal CT revealed two abscesses in the spleen, and the patient was qualified for splenectomy. Open splenectomy was 
performed under full-dose anticoagulant therapy with continuous intravenous infusions of unfractionated heparin 
(UFH). The intra- and postoperative course was uneventful. UFH therapy was continued for 6 days, and oral antico-
agulation was re-administered on day 4 after surgery. The patient was discharged on day 7 after surgery with primary 
healed wound. Open splenectomy, performed with full-dose anticoagulant therapy, proved to be an effective and de-
finitive method of treatment without any complications.

KEYWORDS:  splenic abscesses; splenectomy; left ventricular assist device (LVAD); infection 



63POL PRZEGL CHIR, 2017: 89 (1), 61-65

ropnie śledziony jako powikłanie infekcyjne po implantacji urządzenia wspomagającego lewą komorę serca – opis przypadku

mg/l. W pozostałych badaniach biochemicznych krwi nie 
stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego. W badaniu 
USG jamy brzusznej stwierdzono powiększenie śledziony 
(140x90 mm), a także obecność dwóch zmian hipoechoge-
nicznych odpowiadających ropniom o wymiarach jak w ba-
daniu TK. Posiewy krwi w warunkach tlenowych i beztleno-
wych nie wykazały drobnoustrojów. Standardowe posiewy 
ze skóry, dróg oddechowych i odbytu (wykonane w chwili 
przyjęcia pacjenta do instytutu) również nie wykazały pato-
gennej flory bakteryjnej, grzybiczej i drożdży.

W okresie przedoperacyjnym 7 dni przed operacją wstrzyma-
no leczenie kwasem acetylosalicylowym i włączono heparynę 
drobnocząsteczkową (HDCz) – enoksaparynę (Clexane®, Sa-
nofi-Aventis, Francja) w dawkach leczniczych tj. 80 mg co 12 
godzin podskórnie. Cztery dni przed zabiegiem wstrzymano 
podawanie acenokumarolu. Trzy dni przed operacją zamie-
niono enoksaparynę na heparynę niefrakcjonowaną (HNF) 
– Heparin sodium® (Polfa, Polska) we wlewie ciągłym utrzy-
mując czas kaolinowo-kefalinowy dwukrotnie powyżej nor-
my. W ramach leczenia przeciwbakteryjnego i przeciwgrzy-
biczego chory otrzymywał od chwili przyjęcia rifampicynę 
2x300 mg i.v., linezolid 2x 600 mg i.v. oraz flukonazol 100 
mg i.v. Chorego poddano operacji 21 stycznia 2013 roku. Po 
otwarciu jamy brzusznej stwierdzono masywne zrosty sie-
ci ze śledzioną, które oddzielono przy pomocy Liga-SureTM 
(Covidien, USA). Po uwidocznieniu śledziony stwierdzono 
w jej obrębie dwa ropnie: jeden średnicy 9 cm zlokalizowany 
w dolnym biegunie, który uwypuklał torebkę śledziony, drugi 
średnicy 4 cm na granicy trzonu i górnego bieguna, również 
uwypuklający torebkę śledziony. Wykonano splenektomię 
klasyczną z dostępu tylnego. Zabieg trwał 80 minut i prze-
biegł bez żadnych powikłań, nie było śródoperacyjnej utra-
ty krwi. Całkowita masa usuniętej śledziony wynosiła 460 g 
(Fot.2). Przebieg pooperacyjny był niepowikłany. Leczenie 
HNF kontynuowano przez 6 dni po operacji, w 4. dobie po 
operacji ponownie włączono leczenie doustnym antykoagu-
lantem. Pacjent został wypisany w 7. dobie po operacji z raną 
zagojoną przez rychłozrost. W badaniu bakteriologicznym 
zawartości ropni nie wyhodowano drobnoustrojów w wa-
runkach tlenowych i beztlenowych. Również kilkakrotne 
posiewy krwi w okresie pooperacyjnym były jałowe. Badanie 
histopatologiczne śledziony wykazało ogniska zawałowe śle-
dziony z częściowa organizacją i włóknieniem obwodowym 
oraz jamy dwóch ropni śledziony. 

OMÓWIENIE

W ostatnich latach w piśmiennictwie coraz częściej opisy-
wane są ropnie śledziony, co wiąże się ze zwiększoną liczbą 

pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu, 
chemioterapii, leczeniu kortykosteroidami, a także szerokim 
zastosowaniem diagnostyki obrazowej. Najczęstszą przyczy-
ną powstawania ropni śledziony jest zakażenie szerzące się 
drogą krwi. W kilku ostatnich doniesieniach [5] taki spo-
sób zakażenia odnotowano u około 50% (49–68%) chorych 
[4, 9]. Najczęstszym ogniskiem infekcji, w przebiegu któ-
rego dochodzi do powstania ropni śledziony, jest zapalenie 
wsierdzia. Innymi ogniskami zakażenia są drogi moczowe, 

Ryc. 1. Ropień śledziony w badaniu TK.

Ryc. 2. Wycięta śledziona z dwoma jamami ropni.
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było wspomagane celowanymi antybiotykami, w tym line-
zolidem. Ta intensywna antybiotykoterapia, którą wdrożono 
również po przyjęciu chorego, spowodowała najprawdopo-
dobniej wyjałowienie jamy ropnia. Również posiewy krwi 
przed i po splenektomii były jałowe. 

Rokowanie w nieleczonych ropniach śledziony niemal zawsze jest 
złe. Mogą one ulec przedziurawieniu do jamy otrzewnej, powo-
dując uogólnione zapalenie otrzewnej, przebić się przez przeponę 
do jamy opłucnej, a także do jelita grubego. Ogólna śmiertelność 
w przebiegu ropni śledziony wynosi około 12% [4]. Klasyczna sple-
nektomia, połączona z pooperacyjną antybiotykoterapią, jest meto-
dą z wyboru leczenia ropni śledziony i nadal uważana jest za złoty 
standard leczenia [11, 12]. Obarczona jest ona jednak groźnymi 
powikłaniami, takimi jak: zapalenie płuc, wysięk opłucnowy czy 
ropień podprzeponowy. W wybranych przypadkach alternatyw-
ną metodą leczenia jest przezskórny drenaż ropnia pod kontrolą 
USG lub TK [15]. Metody te nie są jednak skuteczne w przypad-
kach mnogich ropni, ich niedostępnej lokalizacji, gęstej zawar-
tości ropnia, ropni grzybiczych i nieulegających opróżnieniu po 
drenażu. Drenaż przezskórny stosuje się z wyboru u pacjentów 
w stanie ciężkim, kiedy ryzyko ogólnego znieczulenia i wycięcia 
śledziony metodą otwartą jest bardzo duże [15]. W opisywanym 
przez nas przypadku zdecydowaliśmy się na klasyczną splenek-
tomię. Okazała się ona skuteczną i definitywną metodą leczenia, 
która skróciła czas postępowania chirurgicznego i umożliwiła 
szybsze leczenie kardiochirurgiczne. Nasza decyzja okazała się 
słuszna, gdyż nie odnotowano żadnych powikłań zakrzepowych, 
krwotocznych lub infekcyjnych w okresie pooperacyjnym. Pacjent 
został wypisany wkrótce po operacji.

oddechowe (zapalenie płuc), zapalenie szpiku kostnego, 
zakażenie zębodołu po usunięciu zęba i zakażenie miejsca 
dostępu naczyniowego [10]. Pozostałe przyczyny ropni śle-
dziony obejmują zakażenia przez ciągłość (zapalenie uchyl-
ków jelita grubego, ropień podprzeponowy i okołonerkowy, 
choroba Crohna, przedziurawiony wrzód żołądka), choroby 
hematologiczne (białaczki, hemoglobinopatie) a także za-
każone, urazowe uszkodzenia miąższu śledziony leczone 
zachowawczo [11, 12].

W opisywanym przez nas przypadku przyczyną powstania 
ropni śledziony było ognisko zakażenia skóry w miejscu ujścia 
kaniuli LVAD. Zakażenia te mogą być groźne i powodować 
sepsę, zapalenie wsierdzia, konieczność wymiany urządzenia 
lub nawet zgon pacjenta [7, 8, 13, 14]. Ropnie śledziony jako 
powikłanie infekcyjne implantacji LVAD nie zostało dotąd  
opisane w literaturze. 

Najczęściej wykrywanymi bakteriami powodującymi ropnie 
śledziony są: Staphylococcus aureus (6–20%), Streptococ-
cus pyogenes i Streptococcus viridans (6–22%), Salmonella 
(11–16%), E. coli (11–13%), Klebsiella pneumoniae (11%), 
Enterococcus sp. ( 4–6 %), Pseudomonas (1–6 %), Enterococ-
cus (4–6%), Mycobacterium tuberculosis (4–7%) oraz grzy-
by (Candida) [10, 12, 15]. Jałowe posiewy zawartości ropni 
śledziony stwierdzano w 11–29 % przypadków [2, 4]. U le-
czonego przez nas pacjenta w ciągu dwóch lat poprzedzają-
cych splenektomię, w miejscu ujścia kaniuli pompy trzykrot-
nie stwierdzano zakażenie skóry szczepem Staphylococcus 
aureus metycylino-opornym (MRSA). Leczenie miejscowe 
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