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Têtniak rzekomy têtnicy ledzionowej
jest rzadkim, ale zagra¿aj¹cym ¿yciu powik³aniem przewlek³ego zapalenia trzustki lub
urazu jamy brzusznej. Wczesne rozpoznanie
i wdro¿enie odpowiedniego postêpowania
leczniczego gwarantuje najlepsze wyniki leczenia pacjentów. Leczenie têtniaka têtnicy
ledzionowej powinno byæ dobrane indywidualnie dla ka¿dego chorego i uzale¿nione od
jego stanu zdrowia. Ze wzglêdu na ma³¹ liczbê pacjentów z t¹ jednostk¹ chorobow¹, nie
ma na wiecie standardów mówi¹cych w jaki
sposób leczyæ chorych ze zdiagnozowanym
têtniakiem têtnicy ledzionowej. Leczenie
chirurgiczne têtniaka rzekomego têtnicy ledzionowej jest skuteczn¹ i w pe³ni bezpieczn¹ metod¹ postêpowania u tych pacjentów.
Z powodu du¿ej miertelnoci w przypadku
pêkniêcia têtniaka, zabieg operacyjny lub
inne postêpowanie lecznicze u tych chorych
powinno zostaæ wdro¿one tak szybko jak jest
to tylko mo¿liwe. W naszej pracy przedstawiamy opis dwóch pacjentów skutecznie leczonych chirurgicznie z powodu têtniaka rzekomego têtnicy ledzionowej po ostrym zapaleniu trzustki, a tak¿e przedstawimy przegl¹d wspó³czesnej literatury odnosz¹cej siê
do tej jednostki chorobowej.
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Têtniaki rzekome têtnicy ledzionowej wystêpuj¹ w praktyce klinicznej bardzo rzadko, ale wci¹¿ stanowi¹ du¿y problem w chirurgii ogólnej i naczyniowej.
Têtniak têtnicy ledzionowej zosta³ po
raz pierwszy opisany podczas sekcji
zw³ok przez doktora Beaussier'a pod koniec XVIII wieku [1]. Obecnie têtniaki
têtnicy ledzionowej s¹ najczêciej wystêpuj¹cymi têtniakami w obrêbie têtnic
trzewnych (od 60% do 70%) i trzecim co
do czêstoci wystêpowania têtniakiem w
jamie brzusznej  po têtniaku aorty
brzusznej i têtniaku têtnic biodrowych [2].
Etiologia i patofizjologia tych têtniaków
nie zosta³a jeszcze dok³adnie poznana.
Szacuje siê, ¿e czêstoæ ich wystêpowania mo¿e wynosiæ od 0,16% do nawet
10,4% [3].

A pseudoaneurysm of the splenic artery is
a rare, but life-threatening complication of a
chronic pancreatitis or a trauma of the abdominal cavity. It is an early diagnosis and administering an appropriate medical procedure that is a guarantee of an optimal recovery.
A treatment of the splenic artery aneurysm should be adopted individually for each patient and
in accordance with his or her condition. Due
to a small number of patients suffering from
this disease there are no specific medical recommendations in the world instructing how
to treat patients with a diagnosed splenic artery pseudoaneurysm. A surgical treatment of
the splenic artery pseudoaneurysm is an effective, as well as fully secure medical procedure
in such cases. Because of a high death rate in
case of an aneurysm rupture, a surgery or a
different medical procedure should be adopted as soon as possible. In this article we present a report of two patients successfully operated on for splenic artery pseudoaneurysm following an acute pancreatitis and also discuss
a review of contemporary literature dealing
with this topic.

Têtniaki têtnicy ledzionowej dzielimy na têtniaki prawdziwe i rzekome. O
têtniaku prawdziwym (³ac. aneurysma
verum; ang. true aneurysm) mówimy
wtedy, gdy obserwujemy workowate poszerzenie wiat³a naczynia, przy zachowaniu jego ci¹g³oci cian. Natomiast têtniak rzekomy (³ac. aneurysma spurium;
ang. false aneurysm, pseudoaneurysm)
powstaje na skutek przerwania ci¹g³oci
ciany têtnicy otoczonej cile przez miênie, powiêzie, tkankê ³¹czn¹ jako nastêpstwo tzw. krwiaka têtni¹cego.
Têtniak rzekomy jest klasycznym powik³aniem przewlek³ego zapalenia
trzustki [4-11] lub rzadziej  urazu jamy
brzusznej [12-14]. G³ównym zagro¿eniem dla chorego jest pêkniêcie têtniaka
i krwotok, który mo¿e doprowadziæ do
wstrz¹su krwotocznego i mierci chorego [7,8,11,14-16].
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Prezentacja przypadku pierwszego
55-letni chory, w wywiadzie po
ostrym zapaleniu trzustki 3 miesi¹ce
wczeniej, zosta³ przyjêty do Oddzia³u
Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z powodu dolegliwoci bólowych w nadbrzuszu
od kilku dni. Pacjent negowa³ w wywiadzie nudnoci i wymioty, zg³asza³ stany
podgor¹czkowe do 37,5 oC. W badaniu
palpacyjnym brzucha u chorego wystêpowa³a bolesnoæ uciskowa w nadbrzuszu. Wyniki badañ laboratoryjnych u chorego by³y prawid³owe.
Po przyjêciu chorego do oddzia³u
wykonano u niego kontroln¹ TK jamy
brzusznej stwierdzaj¹c w okolicy ogona
trzustki guz mog¹cy odpowiadaæ têtniakowi. Wobec powy¿szego zdecydowano
o wykonaniu angio-TK naczyñ trzewnych, w którym uwidoczniono w rzucie
ogona trzustki jednorodne ognisko zakontrastowanej krwi rednicy 43 mm przylegaj¹ce do têtnicy ledzionowej z hipodensyjn¹ skrzeplin¹ wokó³ niej (zdjêcie 1).
W jamie otrzewnej nie stwierdzono wolnego p³ynu. W pozosta³ych narz¹dach
jamy brzusznej nie uwidoczniono zmian
patologicznych.
Wobec uwidocznienia w angio-TK
objawowego têtniaka rzekomego têtnicy
ledzionowej, chorego zakwalifikowano
do leczenia operacyjnego. Podczas operacji jamê otrzewnej otwarto ciêciem pod
lewym ³ukiem ¿ebrowym. Po otwarciu
jamy otrzewnej stwierdzono têtniaka têtnicy ledzionowej w twardym nacieku
zapalnym, który obejmowa³: ledzionê,
ogon trzustki i krzywiznê wiêksz¹ ¿o³¹dka. Wobec powy¿szego zdecydowano o
stopniowym preparowaniu guza zapalnego. Oddzielono guzowaty naciek od krzywizny wiêkszej ¿o³¹dka. Po dotarciu do
naczyñ ledzionowych zdecydowano o
podwi¹zaniu ich i wyciêciu têtniaka rzekomego têtnicy ledzionowej wraz ze ledzion¹. Materia³ zosta³ przes³any do badania histopatologicznego  wynik histopatologiczny: têtniak rzekomy têtnicy ledzionowej.
Przebieg pooperacyjny u chorego by³
niepowik³any. Pacjent zosta³ wypisany do
domu po 12 dniach od momentu wykonania zabiegu operacyjnego.
Prezentacja przypadku drugiego
Chora lat 57 zosta³a przyjêta do Oddzia³u Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
z powodu dolegliwoci bólowych w nadbrzuszu promieniuj¹cych do ramienia lewego. W wywiadzie: chora by³a dwukrotnie hospitalizowana z powodu ostrego
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Zdjêcie 1
Skan z angio-TK z widocznym têtniakiem rzekomym têtnicy ledzionowej przylegaj¹cym do ledziony.

zapalenia trzustki na tle alkoholowym. W
badaniu przedmiotowym u chorej nie
stwierdzono wyczuwalnego guza w brzuchu. W badaniu palpacyjnym wystêpowa³a bolesnoæ uciskowa w nadbrzuszu i w
pod¿ebrzu po stronie lewej. W badaniach
laboratoryjnych i EKG nie stwierdzono
odchyleñ od normy. Konsultacja kardiologiczna nie potwierdzi³a ostrego zespo³u wieñcowego. Wobec powy¿szego u
chorej wykonano USG jamy brzusznej w
trakcie którego w polu nadnercza lewego
stwierdzono hypoechogeniczn¹ owaln¹
zmianê o wielkoci oko³o 35-45 mm mog¹ca odpowiadaæ torbieli trzustki. Po
wykonaniu USG-Doppler'a stwierdzono
przep³yw krwi przez wczeniej opisywan¹ zmianê. Zdecydowano o wykonaniu u
chorej angio-TK, w którym rozpoznano
u chorej têtniaka rzekomego têtnicy ledzionowej o rednicy oko³o 45 mm.
Ze wzglêdu na objawowego têtniaka
têtnicy ledzionowej chora zosta³a zakwalifikowana do zabiegu operacyjnego. W
znieczuleniu ogólnym ciêciem pod lewym
³ukiem ¿ebrowym otwarto jamê otrzewnej. Stwierdzono obecnoæ têtniaka têtnicy ledzionowej zlokalizowanego w
proksymalnym odcinku têtnicy ledzionowej o rednicy oko³o 40 mm. Wobec
powy¿szego zdecydowano o wypreparowaniu têtniaka. Po wypreparowaniu i uruchomieniu têtniaka w stopniu pozwalaj¹cy na identyfikacjê naczyñ doprowadzaj¹cych i odprowadzaj¹cych zdecydowa-

no o podwi¹zaniu odcinka proksymalnego i dystalnego têtnicy ledzionowej i
wyciêciu têtniaka. Podczas tego zabiegu
operacyjnego zaoszczêdzono u chorej ledzionê. Ukrwienie pozostawionej ledziony pochodzi od naczyñ ¿o³¹dkowych.
Wyciêty têtniak zosta³ przes³any do
rutynowego badania histopatologicznego.
W wykonanym badaniu histopatologicznym rozpoznano têtniaka rzekomego têtnicy ledzionowej.
Przebieg pooperacyjny u chorej by³
niepowik³any. Pacjentka zosta³a wypisana do domu w stanie ogólnym dobrym w
6-ej dobie po wykonanym zabiegu operacyjnym. Obecnie pacjentka znajduje siê
pod opiek¹ Poradni Chorób Naczyniowych funkcjonuj¹cej w Wojewódzkim
Specjalistycznym Szpitalu im. dr M. Pirogowa w £odzi.
Dyskusja
Pomimo, i¿ têtniaki rzekome têtnicy
ledzionowej wystêpuj¹ rzadko to wiêkszoæ chorych zg³asza dolegliwoci bólowe w nadbrzuszu. Ból ten mo¿e promieniowaæ zarówno do pleców jak i koñczyn dolnych lub do ramienia lewego (objaw Kehra) [17]. Bólowi temu zazwyczaj
towarzysz¹ zarówno nudnoci jak i wymioty [18]. Ze wzglêdu na niespecyficzne dolegliwoci bólowe istnieje du¿a liczba chorych z niezdiagnozowanymi têtniakami rzekomymi têtnicy ledzionowej w
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grupie pacjentów z przewlek³ym zapaleniem trzustki. Têtniaki rzekome têtnicy
ledzionowej mog¹ byæ nieobjawowe, a
swoje istnienie mog¹ manifestowaæ poprzez przypadkowe uwidocznienie podczas badañ obrazowych lub poprzez objawy wystêpuj¹ce podczas pêkniêcia têtniaka  czyli: ostry ból brzucha i nag³y
spadek cinienia.
Do grupy chorych z du¿ym ryzykiem
wyst¹pienia têtniaka rzekomego têtnicy
ledzionowej zalicza siê chorych z przewlek³ym zapaleniem trzustki w wyniku
nadu¿ywania alkoholu. Woods'a i wsp.
[19] uwa¿aj¹, ¿e têtniaki rzekome mog¹
byæ obecne u 6% do nawet 30% chorych
z przewlek³ym zapaleniem trzustki nadu¿ywaj¹cych alkoholu. W przypadku
pêkniêcia têtniaka rzekomego têtnicy ledzionowej miertelnoæ wynosi oko³o
90% [19]. Krwawienie z pêkniêtego têtniaka rzekomego mo¿e byæ do jamy
otrzewnej, narz¹dów s¹siaduj¹cych,
przestrzeni zaotrzewnowej jak i przewodu trzustkowego.
Diagnostyka
Badaniami obrazowymi, które s³u¿¹
do rozpoznania têtniaka rzekomego têtnicy ledzionowej s¹: badanie USG-Doppler'a i angio-TK [20]. Najlepsze wyniki
obrazowania uk³adu naczyniowego uzyskuje siê poprzez wykonanie angiografii
za pomoc¹ TK z wielorzêdowym uk³adem detektorów. Badanie USG-D powinno byæ tylko badaniem pomocniczym w
ró¿nicowaniu têtniaka têtnicy ledzionowej od torbieli trzustki.
Nale¿y pamiêtaæ, i¿ w zwyk³ym badaniu TK i USG jamy brzusznej, têtniaki
bardzo czêsto traktowane s¹ jako torbiele
trzustki lub jako p³yn zgromadzony wokó³
trzustki po jej stanie zapalnym [21].
Leczenie
Leczenie chorych z têtniakiem rzekomym têtnicy ledzionowej powinno byæ
dobrane dla ka¿dego pacjenta indywidualnie i uzale¿nione od jego stanu zdrowia. Brak jest obecnie wytycznych (algorytmów postêpowania) mówi¹cych w
jaki sposób nale¿y leczyæ chorych ze
zdiagnozowanym têtniakiem rzekomym
têtnicy ledzionowej.
Obecnie najczêciej wybieran¹ metod¹ leczenia takich chorych jest leczenie
chirurgiczne, które jest w pe³ni bezpieczne. Wed³ug de Perrot'a i wsp. [22] najczêciej wykonywanym zabiegiem operacyjnym jest wyciêcie têtniaka rzekomego wraz ze ledzion¹ i z fragmentem
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trzustki. Obecnie uwa¿a siê, ¿e podczas
operacji têtniaka rzekomego têtnicy ledzionowej chirurdzy powinni d¹¿yæ do rekonstrukcji têtnicy ledzionowej po to,
aby w przysz³oci zapobiec u chorego powik³aniom zwi¹zanym z wyciêciem ledziony [23]. Mo¿liwe jest tak¿e podwi¹zanie dystalnego i proksymalnego odcinka têtnicy ledzionowej, a nastêpnie wyciêcie têtniaka. U wiêkszoci chorych po
podwi¹zaniu têtnicy ledzionowej naczynia ¿o³¹dkowe skutecznie chroni¹ ledzionê przed wyst¹pieniem w niej zawa³u 
tak sytuacja mia³a miejsce w przypadku
opisanej przez nas chorej. Istniej¹ doniesienia mówi¹ce o mo¿liwoci laparoskopowego wyciêcia lub podwi¹zania têtniaka rzekomego têtnicy ledzionowej [24].
Pierwszy zabieg laparoskopowego wyciêcia têtniaka têtnicy ledzionowej zosta³
wykonany w 1995 roku [25].
W 1986 roku Cope i wsp. [26] po raz
pierwszy opisali metodê przezskórnego
leczenia têtniaków rzekomych. Metoda ta
polega na przezskórnym wstrzykiwaniu
trombiny do têtniaka rzekomego celem
powstania w nim skrzepliny. Ca³y zabieg
przeprowadza siê pod kontrol¹ USGDoppler'a. Istniej¹ doniesienia mówi¹ce
o leczeniu w podobny sposób chorych z
têtniakami rzekomymi têtnicy ledzionowej [27]. Alternatywê dla tych zabiegów
stanowi wykonywanie wstrzykniêæ trombiny od strony ¿o³¹dka pod kontrol¹ endoUSG-Doppler'a do têtniaka rzekomego
têtnicy ledzionowej [28]. Po wykonaniu
wstrzykniêæ trombiny do têtniaka rzekomego u czêci chorych obserwowano gor¹czkê, ból w nadbrzuszu, a tak¿e przemieszczanie siê materia³u zatorowego do
naczyñ, które nie by³y objête leczeniem,
co w konsekwencji u wiêkszoci chorych
doprowadzi³o do wyst¹pienia obszarów
martwicy niedokrwiennej w ledzionie
[29].
U chorych z wieloma obci¹¿eniami
internistycznymi i du¿ym ryzykiem zwi¹zanym z wykonaniem zabiegu operacyjnego, proponowane jest wykonanie przez
cewnik embolizacji têtniaka [30]. W trakcie tego zabiegu najczêciej zak³ada siê
metalow¹ spiralê z g¹bk¹ ¿elatynow¹ do
têtniaka rzekomego. Praktykowane jest
równie¿ podczas takiego zabiegu zak³adanie stent-graftów [31].
Podsumowanie
Têtniak rzekomy têtnicy ledzionowej
jest rzadkim powik³aniem przewlek³ego
zapalenia trzustki lub urazu jamy brzusznej. W przypadku têtniaków rzekomych
têtnicy ledzionowej postêpowanie lecz-

nicze powinno byæ dobrane do ka¿dego
chorego indywidualnie i wdro¿one tak
szybko jak to jest tylko mo¿liwe. Leczenie to ma zapobiec mo¿liwemu pêkniêciu têtniaka. Obecnie leczenie chirurgiczne jest skuteczn¹ i w pe³ni bezpieczn¹
metod¹ postêpowania u tych chorych.
Uwa¿amy, ¿e w przypadku ka¿dego
pacjenta z przewlek³ym zapaleniem
trzustki na tle alkoholowym i z rozpoznan¹ w badaniach obrazowych torbiel¹
trzustki, powinno zostaæ wykonane co
najmniej badanie USG-Doppler'a okolicy torbieli trzustki celem wykluczenia
obecnoci têtniaka rzekomego têtnicy ledzionowej.
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