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Sledziona funkcja w organizmie

Jest monitorowany przez narząd układu odpornościowego, m.in odpowiedzialny za oczyszczanie krwi i produkcję limfocytów T (na zdjęciu po lewej). Juan Gaertner /123RFTracked jest największym narządem limfatycznym w organizmie człowieka, pełniącym ważne funkcje immunologiczne.
Powiększona śledziona może być oznaką wielu mniej lub bardziej niebezpiecznych chorób. Ból w śledzionie, jego wyczuwalny wzrost lub uporczywy dyskomfort w jamie brzusznej powinien stać się przyczyną lekarza odwiedzającego. Zaniedbywanie tego stanu może nawet spowodować
pęknięcie śledziony i konieczność jej usunięcia. Śledziona jest dziwacznym układem limfatycznym, największym z tej grupy narządów wewnętrznych. Znajduje się między żebrami IX i XI, w jamie brzusznej (po lewej stronie). Po różnych stronach przywiązuje się do przepony, brzucha, nerek
i jelita grubego. Organ ten ma również linki, które wspierają go w odpowiedniej pozycji. Co ciekawe, niektóre osoby od urodzenia mają dwa śledzone (możliwa jest jeszcze większa liczba). Warunek ten jest całkowicie normalny i w żaden sposób nie wpływa na zdrowie ludzkie. Śledziona ma
masę do 150 g, ale jej rozmiar i waga różnią się w zależności od tego, ile krwi obecnie wypełnia. Śledziona składa się z: białej miazgi – dużej gromady komórek limfatycznych, czerwonej miazgi – gęstej sieci naczyń krwionośnych, która działa jako filtr. Krew przepływa w sposób ciągły przez
śledzionę, dzięki czemu może wykonywać takie funkcje, jak: produkcja immunoglobulin, to przeciwciała (wytwarzane przez limfocyty T i B, z proliferacją, czyli proliferacją występuje właśnie w śledzionie), filtracją krwi i niszczeniem antygenów płynących krwi, zniszczenie uszkodzonych lub
więcej funkcjonujących erytrocytów, limfocytów, płytek krwi, konserwacji krwi (zwykle śledziona wynosi około 50 ml, ale pasuje kilka razy więcej niż jest to konieczne). Śledziona jest ważną częścią ludzkiego układu odpornościowego. Jego istnienie jest często zapomniane, tymczasem różne
choroby i infekcje mogą wpływać na jego wielkość i stan. W wyniku procesów chorobowych, które nie zostały stłumione wystarczająco wcześnie, śledziona może zwiększyć swoją wagę do 10 kg, co skutecznie zapobiega, a nawet utrudnia codzienne funkcjonowanie. Zwiększa również
ryzyko pęknięcia śledziony. Życie bez śledziony jest możliwe. Jednak zniszczenie lub operacyjne usunięcie śledziony (splenektomii) jest zawsze związane ze zmniejszeniem odporności pacjenta. Dlatego życie bez tego narządu wymaga pewnych środków ostrożności, ponieważ powikłania
nieodpowiedniego stylu życia mogą być niebezpieczne. Śledziona zdrowa osoba nie powinna być wyczuwalna pod żebrami. Jeśli można go dostrzec, oznacza to, że już się rozszerzyła. Ten stan w terminologii medycznej nazywa się powiększenie śledziony. Warto wiedzieć, gdzie znajduje
się śledziona, dzięki czemu w razie potrzeby możesz szybko zobaczyć jej powiększenie. Przyczyny monitorowanego rozszerzenia obejmują bardzo poważne choroby (np. zwłóknienie szpikowa, białaczki), ale także mniej zagrażających życiu problemów zdrowotnych. Zwłóknienie szpiczaka
– objawy tego nowotworumielofibrosis są przewlekłe, złośliwy nowotwór, który występuje stosunkowo rzadko. Jednym z jego charakterystycznych objawów jest dokładnie powiększenie śledziony. Osoby w podeszłym wieku (średni wiek 67 lat), w tym głównie mężczyźni, są najbardziej
narażone na zachorowanie. Choroba polega na przerwaniu ścieżek produkcji morfootic elementów krwi (czerwone i białe krwinki, a także płytek krwi). Proces zwłóknienia szpiku kostnego postępuje, co czyni go nieskutecznym. Śledziona przejmuje zadanie wytwarzania morfootic elementów
krwi, a w rezultacie proces ten znacznie wzrasta. Pacjenci skarżą się na ból w sąsiednich narządach, a także na rozszerzenie trudności śledziony w codziennych czynnościach. Inne choroby, które powodują powiększenie śledziony powiększonej śledziony są również związane z innymi
chorobami i warunkami w organizmie. Należą do nich niedokrwistość hemolityczna (w tym zespół mieloproliferacyjny, taki jak przewlekła białaczka szpikowa), choroby zakaźne (wirusowe zapalenie wątroby, kiła, różyczka, dur brzuszny, monukleoza zakaźna), ostra białaczka, choroba
Gauchera, choroba Niemanna-Picka, mukopolisacharydoza, nadciśnienie wrotne związane z chorobami wątroby, choroby autoimmunologiczne (MA – reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, autoimmunologiczne), torbiele i guzy pierwotne śledziony. Rosnąca
śledziona również przybiera na wadze, a z czasem zaczyna przytłaczać otaczające narządy, co powoduje nieprzyjemne dolegliwości. Istnieją specyficzne objawy, które mogą wskazywać na wzrost śledziony: śledziona wyczuwalna pod żebrami podczas badania palpacyjnego (badanie



palpacyjne jest w przeciwnym razie badaniem palpacji, (tj. od dotknięcia), uczucie sytości, ból pleców i brzucha, który promieniuje od lewego górnego brzucha (śledziona znajduje się po lewej stronie brzucha), uporczywe lub powtarzające się nudności, dyskomfort i ciśnienie związane z
chodzeniem, siedzeniem, wejściem i schodami, wykonywaniem procedur higienicznych, zapewniając procedury higieniczne. Powiększona śledziona jest nie tylko przeszkodą w codziennym życiu i źródłem ciągłego dyskomfortu. Może również pęknąć, co jest bezpośrednim zagrożeniem dla
życia pacjenta. Dlatego należy skonsultować się z lekarzem podejrzanym o zwiększenie śledziony. Diagnoza obejmuje historię pacjenta, badanie palpacyjne śledziony, USG lub rentgenowskie jamy brzusznej, podstawowe badania krwi. Leczenie powiększenia śledziony jest przyczynowe.
Najpierw należy określić, co spowodowało ten stan, a następnie zastosować procedurę do charakterystyki choroby. Możliwe jest przywrócenie śledziony do pierwotnego rozmiaru lub znaczne zmniejszenie jej podczas leczenia. Im szybsza odpowiedź pacjenta, tym większe
prawdopodobieństwo sukcesu w leczeniu choroby, która spowodowała powiększenie śledziony. Pęknięta śledziona – objawy i konsekwencje niektórych chorób powiększenia i może ważyć do 10 kg. Jest bardzo elastyczny, ale przy takim obciążeniu ściany śledziony mogą pęknąć. Czasami
dzieje się tak u zdrowych osób w wyniku wypadku (np. komunikacji) i urazu. Czasami pęknięcie śledziony wiąże się ze złamaniem żeber. Jednak pacjenci ze znacznie powiększonym narządem są głównie narażeni na pęknięcie śledziony. Głównym zaleceniem, aż śledziona odzyskuje i
zmniejsza się, jest unikanie gwałtownych wstrząsów i wysiłku fizycznego. Pęknięcie śledziony oznacza niebezpieczne krwawienie wewnętrzne i bezpośrednie ryzyko dla życia związane z krwią w jamie brzusznej. Objawy pęknięcia śledziony obejmują, po pierwsze, ból brzucha po lewej
stronie i objaw kehr (ból w lewej ręce). Każdy przypadek pęknięcia śledziony jest klasyfikowany jako pięciostopniowa skala uszkodzeń. Procedura obejmuje operację, ale nie zawsze wymaga całkowitego usunięcia śledziony. Stosuje się wiele metod tłumienia krwawienia i jednoczesnego
zapisywania narządu (szwy, klej chirurgiczny lub opatrunek hemosstatyczny). Usunięcie śledziony jest konieczne tylko przy bardzo rozległych urazach. Usunięcie śledziony i jej konsekwencji Monitorowany jest narządem, bez którego może funkcjonować. Dlatego po usunięciu tego ciała
aktywność ta jest podejmowana przez inne organy (np. wątrobę). Splenektomia, to jest procedura częściowego lub całkowitego usunięcia śledziony, jest zalecane w kilku przypadkach. Należą do nich: rozległe urazy lub pęknięcie śledziony, gdy narząd nie może być zarejestrowany, torbiele
śledziony o średnicy 10 cm lub niemożliwe do usunięcia, aby upamiętnić śledzionę, śledzionę nowotworową, czasami choroby hematologiczne (prawdziwy rumień, białaczka), przewlekła pierwotna pythousliness immunologiczna. Usunięcie śledziony zwiększa szanse na powrót do zdrowia i
przeżycie w niektórych warunkach medycznych i pourazowych. Najczęściej operacja jest wykonywana metodą laparoskopową, mniej inwazyjną niż klasyczne metody chirurgiczne. Powikłania proceduralne występują w mniej niż 10% przypadków i dotyczą głównie zakażeń i nadmiernego
krwawienia. Bardzo niewiele zgonów (około 0,2%). Po zabiegu mogą wystąpić dodatkowe długotrwałe powikłania i działania niepożądane. U osób żyjących bez śledziony zaobserwowano spadek odporności, zwłaszcza w przypadku zakażenia bakteriami (należą do nich między innymi
pneumokoki). Odzyskiwanie po splenektomii trwa do kilku tygodni - w tym czasie należy unikać wysiłku fizycznego. Pacjentom zaleca się powtarzanie profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom co 5 lat, a także Haemophilus influenzae i Neisseria meningitidis. Pacjenci powinni
również monitorować swoje zdrowie, często wykonując morfologię. Usunięcie śledziony może być związane ze wzrostem liczby płytek krwi, co z kolei zwiększa ryzyko zakrzepów krwi i Krwionośnych. Krwionośnych.
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