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Summary
Background:

Visceral aneurysms are rare findings, most frequently located in a splenic artery. Splenic artery
aneurysms are usually asymptomatic and no larger than 3 cm in diameter.

Case report:

We present a case of a 56-year-old man who was admitted to the emergency department with
acute epigastric pain and intestinal bleeding six months after an episode of acute pancreatitis. An
emergency triphasic helical CT showed a giant splenic artery aneurysm, up to 9 cm in diameter.
Our diagnosis was pseudoaneurysm of a splenic artery which developed as a complication of
acute pancreatitis. The described aneurysm had not been visualized in a helical CT examination
performed six months earlier. The patient underwent surgery, which confirmed our initial
diagnosis.

Conclusions:

Helical CT is an effective method of estimating visceral aneurysms. This pathology should be taken
into account as a late complication of acute pancreatitis.
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Wst´p
Najcz´stszymi t´tniakami w obr´bie jamy brzusznej sà
t´tniaki aorty i t´tnic biodrowych. T´tniaki t´tnic trzewnych
sà rzadziej spotykane, w wi´kszoÊci przypadków przez d∏ugi
czas pozostajà nieme klinicznie, a ich pierwszymi objawami sà powik∏ania krwotoczne, które cz´sto bezpoÊrednio
zagra˝ajà ˝yciu pacjentów.
WÊród t´tnic trzewnych najcz´stszym miejscem wyst´powania t´tniaków jest t. Êledzionowa – t´tniaki tej t´tnicy
stanowià 60% t´tniaków t´tnic trzewnych [1, 2]. Rzadziej
wyst´pujà t´tniaki t. wàtrobowej (20%), t´tnicy krezkowej górnej (5,5%), pnia trzewnego (4%), t´tnic ˝o∏àdkowej
i ˝o∏àdkowo-sieciowej (4%) oraz ga∏´zi jelitowych (3%)
i t´tnic trzustkowych (2%) [1].
Rozwój wielorz´dowej spiralnej tomografii komputerowej
i zwi´kszajàca si´ dost´pnoÊç badania przyczyniajà si´ do
cz´stszego rozpoznawania t´tniaków naczyƒ trzewnych
i ich powik∏aƒ.

Prezentujemy interesujàcy przypadek pacjenta, diagnozowanego w naszej pracowni TK w lipcu 2004, u którego rozpoznaliÊmy t´tniaka olbrzymiego t´tnicy Êledzionowej.

Opis przypadku
56-letni m´˝czyzna zg∏osi∏ si´ do Chirurgicznej Izby Przyj´ç
z powodu silnego bólu w nadbrzuszu utrzymujàcego si´ od
kilku godzin oraz towarzyszàcych objawów krwawienia
z przewodu pokarmowego.
W badaniu przedmiotowym przy przyj´ciu stwierdzono bladoÊç pow∏ok, nieco przyspieszonà akcj´ serca oraz
smolisty stolec w badaniu per rectum. Badania laboratoryjne wykaza∏y niskie wartoÊci hematokrytu (22,9%) oraz
obni˝one wartoÊci hemoglobiny, erytrocytów i p∏ytek
krwi. Z chorób wspó∏istniejàcych chory poda∏ cukrzyc´,
nadciÊnienie t´tnicze, hipertrójglicerydemi´ oraz przebyte przed 6 miesiàcami ostre zapalenie trzustki, które
potwierdzone by∏o wówczas w badaniach laboratoryjnych,
a podwy˝szone wartoÊci amylazy w surowicy i w moczu
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utrzymywa∏y si´ oko∏o 3 tygodni. Badanie spiralnej tomografii komputerowej wykonane w fazie ˝ylnej wykaza∏o
powi´kszonà trzustk´ o zatartym obrysie i naciek zapalny
t∏uszczu zaotrzewnowego (Rycina 1). Pacjent by∏ leczony
zachowawczo, z poprawà.
Obecnie zg∏aszane dolegliwoÊci bólowe wystàpi∏y nagle.
Stan chorego szybko pogarsza∏ si´. W trybie pilnym wykonano trójfazowà spiralnà tomografi´ komputerowà jamy
brzusznej. Badanie wykaza∏o patologicznà, owalnà zmian´
zlokalizowanà w polu wn´ki Êledziony i ogona trzustki,
wysycajàcà si´ w cz´Êci centralnej w fazie t´tniczej po
iniekcji do˝ylnej Êrodka cieniujàcego. Najwi´ksze wymiary poprzeczne zmiany o charakterze t´tniaka wynosi∏y
8,9 cm x 6,7 cm. T´tniak by∏ cz´Êciowo wype∏niony przyÊciennymi skrzeplinami o gruboÊci do 19 mm (Ryciny
2, 3). Obraz g∏owy i trzonu trzustki uznano za prawid∏owy. Z innych odchyleƒ w badaniu TK stwierdzono umiarkowanà splenomegali´ oraz poszerzone ˝ylakowato
naczynia wzd∏u˝ krzywizny wi´kszej ˝o∏àdka. W Êwietle
górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego uwidoczniono treÊç jelitowà o podwy˝szonym wspó∏czynniku
os∏abienia promieniowania, mogàcà odpowiadaç wynaczynionej krwi. W badaniu color i power Doppler uwidoczniono turbulentny przep∏yw w cz´Êci centralnej
zmiany i skrzepliny przyÊcienne. Na podstawie danych
klinicznych i badaƒ dodatkowych postawiono rozpoznanie pseudot´tniaka t´tnicy Êledzionowej z towarzyszàcym
krwawieniem do Êwiat∏a przewodu pokarmowego.
Chorego zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym. Âródoperacyjnie stwierdzono t´tniaka t´tnicy
Êledzionowej, krwawiàcy wrzód ˝o∏àdka i perforacj´
Êciany okr´˝nicy. Wykonano resekcj´ t´tniaka oraz splenektomi´, gastrektomi´ i cz´Êciowà kolektomi´. Pacjent po
operacji w stanie ci´˝kim by∏ hospitalizowany w Oddziale
Intensywnej Terapii, lecz pomimo intensywnego leczenia,
zmar∏ w drugiej dobie po zabiegu.
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najcz´Êciej pojedyncze, zlokalizowane w Êrodkowej i dystalnej cz´Êci t´tnicy Êledzionowej lub w miejscu jej podzia∏u.
WielkoÊç t´tniaka mo˝e byç ró˝na. Dane z piÊmiennictwa
wskazujà, ˝e Êrednica t´tniaków pojedynczych wynosi zwykle oko∏o 2 cm, rzadko przekracza 3 cm – wtedy jest to tzw
t´tniak olbrzymi (giant aneurysm). W oko∏o 20% wyst´pujà
t´tniaki mnogie, sà one zwykle mniejsze i zlokalizowane
w dystalnej cz´Êci t´tnicy Êledzionowej. W Êcianie wi´kszoÊci TTÂ zarówno pojedynczych jak i mnogich znajdowano
zwapnienia [1,2].
TTÂ mogà byç prawdziwe – gdy Êciana t´tniaka jest
utworzona przez wszystkie warstwy Êciany t´tnicy, albo
rzekome (pseudot´tniaki). Âcian´ pseudot´tniaka tworzy tkanka ∏àczna. Pseudot´tniaki powstajà wtórnie,
mogà mieç ró˝nà etiologi´. Jednà z najcz´stszych przyczyn powstania pseudot´tniaka t. Êledzionowej jest ostre
zapalenie trzustki (OZT). Pomimo, i˝ uwa˝a si´, ˝e TTÂ sà
rzadkà jednostkà chorobowà, to badania przeprowadzone przez White’a wykaza∏y, ˝e u 10% spoÊród 73 pacjentów z zapaleniem trzustki wytworzy∏ si´ pseudot´tniak
t´tnicy Êledzionowej [3]. Czynnikiem sprawczym w tym
przypadku jest uszkodzenie enzymatyczne Êciany t´tnicy
oraz wspó∏istniejàce zaburzenia przep∏ywu krwi i wzrost
ciÊnienia t´tniczego prowadzàce do samoograniczajàcego si´ wynaczynienia krwi do sàsiadujàcych tkanek.
Pseudot´tniak w przebiegu zapalenia trzustki mo˝e
powstaç tak˝e wtedy, gdy dojdzie do przebicia si´ pseudotorbieli trzustki do jednego z naczyƒ trzewnych. Wówczas
pseudotorbiel przekszta∏ca si´ w pseudot´tniaka olbrzymiego.
W opisywanym przez nas przypadku, pacjent, u którego
wykryliÊmy TTÂ przeby∏ OZT potwierdzone w badaniach
laboratoryjnych i TK.

T´tniaki t´tnicy Êledzionowej (TTÂ) wyst´pujà najcz´Êciej
w przedziale 50–70r˝. Stwierdzono, ˝e wyst´pujà czterokrotnie cz´Êciej u kobiet [2]. TTÂ sà przewa˝nie workowate,

Figure 1. Contrast-enhanced spiral CT scan an acute pancreatitis.
Rycina 1. Badanie spiralne TK po do˝ylnym podaniu Êrodka
cieniujàcego przedstawiajàce ostre zapalenie trzustki.
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Figure 2. Contrast-enhanced spiral CT scan (arterial phase)
performed six months after acute pancreatitis demonstrates
a giant splenic artery pseudoaneurysm. /*– aneurysm,
o – colon.
Rycina 2. Badanie spiralnej TK po podaniu Êrodka cieniujàcego
(faza t´tnicza) wykonane 6 miesi´cy po ostrym zapaleniu
trzustki, przedstawiajàce pseudot´tniaka olbrzymiego
t´tnicy Êledzionowej / *– t´tniak, o – okr´˝nica.
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Figure 4. Giant splenic artery pseudoaneurysm after surgical removal.
Rycina 4. Pseudot´tniak olbrzymi t´tnicy Êledzionowej – preparat
operacyjny.

Figure 3. Multiplanar reformation-coronal image demonstrating
a gigantic splenic artery pseudoaneurysm. /*– aneurysm/.
Rycina 3. Rekonstrukcja wielop∏aszczyznowa – przekrój czo∏owy
przedstawiajàcy pseudot´tniaka olbrzymiego t´tnicy
Êledzionowej /*– t´tniak/.

W I badaniu TK jamy brzusznej tego pacjenta nie uwidoczniono innej patologii poza typowym obrazem OZT
(Rycina 1). Badanie wykonane po 6 miesiàcach od OZT,
wykaza∏o pseudot´tniaka t´tnicy Êledzionowej. W literaturze opisane sà przypadki potwierdzajàce, i˝ pseudot´tniak w przebiegu zapalenia trzustki mo˝e znacznie
powi´kszyç swojà Êrednic´ [4]. Ponadto obraz pseudot´tniaka, zw∏aszcza w ultrasonografii, mo˝e bardzo
szybko, w krótkim czasie ulegaç zmianie, w zale˝noÊci
od proporcji skrzeplin i przep∏ywajàcej krwi w obr´bie
t´tniaka [5].
Z innych czynników na powstanie TTÂ mogà mieç wp∏yw
zmienione warunki hemodynamiczne w krà˝eniu trzewnym. Stwierdzono wspó∏wyst´powanie TTÂ u chorych
z nadciÊnieniem wrotnym, a tak˝e po przeszczepach wàtroby. WÊród innych przyczyn TTÂ wymienia si´ urazy, choroby naczyƒ takie jak guzkowe zapalenie t´tnic, defekty
budowy Êciany naczynia np dysplazj´ w∏óknistà. Zwraca
uwag´ cz´stsze wyst´powanie TTÂ u wieloródek – wymienia si´ tu 2 mechanizmy mogàce przyczyniaç si´ do powstania t´tniaka – wp∏yw estrogenów i progesteronu na
Êcian´ t´tnicy i w efekcie zmian´ jej struktury oraz zmian´
warunków hemodynamicznych w cià˝y (wzrost wyrzutu
serca, wzrost przep∏ywu), co mo˝e sprzyjaç poszerzeniu
naczynia [6].
Objawy kliniczne TTÂ sà zwykle skàpe lub niecharakterystyczne. Najcz´Êciej wyst´puje ból w lewym nadbrzuszu.
JeÊli dojdzie do powik∏ania takiego jak p´kni´cie t´tniaka,
objawy sà zwykle gwa∏towne. Gdy t´tniak przebije si´ do
˝o∏àdka lub okr´˝nicy wyst´puje krwawienie do górnego
i/lub dolnego odcinka przewodu pokarmowego, a nast´pnie
w przypadku masywnej utraty krwi – wstrzàs hypowole-

miczny. Niekiedy wyst´puje zjawisko tzw „podwójnego
p´kni´cia”, kiedy po pierwszych dolegliwoÊciach bólowych
objawy ust´pujà, gdy˝ wynaczyniona krew gromadzi si´
w obr´bie torby sieciowej, otoczona w∏óknikiem, co ogranicza krwawienie. Po pewnym czasie dochodzi do wynaczynienia krwi przez otwór Winslowa do przestrzeni otrzewnowej i pogorszenia stanu chorego.
Rozwój metod diagnostycznych umo˝liwia dok∏adne zdiagnozowanie patologii naczyƒ trzewnych. Na konwencjonalnym zdj´ciu RTG przeglàdowym jamy brzusznej mo˝na niekiedy uwidoczniç zwapnienia w lewym pod˝ebrzu, mogàce
odpowiadaç zwapnieniom w Êcianie TTÂ, zw∏aszcza, gdy sà
to zwapnienia skorupkowate, pó∏okràg∏e.
USG umo˝liwia uwidocznienie hypoechogennego zbiornika
p∏ynowego, a opcje color i power Doppler pozwalajà wykazaç cechy przep∏ywu w Êwietle t´tniaka.
Spiralna TK pozwala dok∏adnie uwidoczniç patologi´
w obr´bie t´tnicy Êledzionowej, pomocne sà prezentacje
MIP, MPR, VRT i SSD [7]. Angiografia tt trzewnych dostarcza cennych informacji co do lokalizacji t´tniaka, obecnoÊci
innych t´tniaków, a tak˝e pozwala uwidoczniç ewentualne miejsce krwawienia. Jednak jest to badanie inwazyjne
i w celu wy∏àcznie diagnostycznym wykonuje si´ je coraz
rzadziej.
Leczenie t´tniaków t´tnic trzewnych stanowi wyzwanie.
Stosuje si´ leczenie chirurgiczne w zale˝noÊci od umiejscowienia t´tniaka – usuni´cie t´tniaka wraz ze Êledzionà
w przypadku t´tniaków umiejscowionych dystalnie lub
usuni´cie t´tniaka z pozostawieniem Êledziony – w przypadku t´tniaków cz´Êci bli˝szej t´tnicy Êledzionowej.
Ostatnio coraz cz´Êciej stosowane sà metody radiologii interwencyjnej, zw∏aszcza u pacjentów w z∏ym stanie ogólnym, z du˝ym ryzykiem operacyjnym. Wykonuje
si´ wewnàtrznaczyniowà embolizacj´ t´tniaka przy
pomocy spiral [8, 9, 10]. W ostatnich latach opisano przypadki skutecznego leczenia TTÂ przez wstrzykni´cie do
Êwiat∏a t´tniaka trombiny [11], a tak˝e kleju cyjanoakrylowego [12].
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Wnioski

U pacjenta po przebytym ostrym zapaleniu trzustki, z dolegliwoÊciami brzusznymi i krwawieniem z przewodu pokarmowego nale˝y braç pod uwag´ mo˝liwoÊç krwawienia
z pseudot´tniaka t´tnicy Êledzionowej.

Spiralna TK pozwala na rozpoznanie w sposób nieinwazyjny t´tniaka w obr´bie naczyƒ trzewnych oraz umo˝liwia
ocen´ wspó∏istniejàcych powik∏aƒ.
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