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ZZZWL ™  Giant splenic artery pseudoaneurysm
Pseudotętniak olbrzymi tętnicy śledzionowej
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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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Wstęp

Najczęstszymi tętniakami w obrębie jamy brzusznej są 
tętniaki aorty i tętnic biodrowych. Tętniaki tętnic trzewnych 
są rzadziej spotykane, w większości przypadków przez długi 
czas pozostają nieme klinicznie, a ich pierwszymi objawa
mi są powikłania krwotoczne, które często bezpośrednio 
zagrażają życiu pacjentów.

Wśród tętnic trzewnych najczęstszym miejscem występo
wania tętniaków jest t. śledzionowa -  tętniaki tej tętnicy 
stanowią 60% tętniaków tętnic trzewnych [1, 2]. Rzadziej 
występują tętniaki t. wątrobowej (20%), tętnicy krezko
wej górnej (5,5%), pnia trzewnego (4%), tętnic żołądkowej 
i żołądkowo-sieciowej (4%) oraz gałęzi jelitowych (3%) 
i tętnic trzustkowych (2%) [1].

Rozwój wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej 
i zwiększająca się dostępność badania przyczyniają się do 
częstszego rozpoznawania tętniaków naczyń trzewnych 
i ich powikłań.

Prezentujemy interesujący przypadek pacjenta, diagnozowa
nego w naszej pracowni TK w lipcu 2004, u którego rozpoz
naliśmy tętniaka olbrzymiego tętnicy śledzionowej.

Opis przypadku____________________________________

56-letni mężczyzna zgłosił się do Chirurgicznej Izby Przyjęć 
z powodu silnego bólu w nadbrzuszu utrzymującego się od 
kilku godzin oraz towarzyszących objawów krwawienia 
z przewodu pokarmowego.

W badaniu przedmiotowym przy przyjęciu stwierdzo
no bladość powłok, nieco przyspieszoną akcję serca oraz 
smolisty stolec w badaniu per rectum. Badania laborato
ryjne wykazały niskie wartości hematokrytu (22,9%) oraz 
obniżone wartości hemoglobiny, erytrocytów i płytek 
krwi. Z chorób współistniejących chory podał cukrzycę, 
nadciśnienie tętnicze, hipertrójglicerydemię oraz prze
byte przed 6 miesiącami ostre zapalenie trzustki, które 
potwierdzone było wówczas w badaniach laboratoryjnych, 
a podwyższone wartości amylazy w surowicy i w moczu
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utrzymywały się około 3 tygodni. Badanie spiralnej tomo
grafii komputerowej wykonane w fazie żylnej wykazało 
powiększoną trzustkę o zatartym obrysie i naciek zapalny 
tłuszczu zaotrzewnowego (Rycina 1). Pacjent był leczony 
zachowawczo, z poprawą.

Obecnie zgłaszane dolegliwości bólowe wystąpiły nagle. 
Stan chorego szybko pogarszał się. W trybie pilnym wyko
nano trójfazową spiralną tomografię komputerową jamy 
brzusznej. Badanie wykazało patologiczną, owalną zmianę 
zlokalizowaną w polu wnęki śledziony i ogona trzustki, 
wysycającą się w części centralnej w fazie tętniczej po 
iniekcji dożylnej środka cieniującego. Największe wymia
ry poprzeczne zmiany o charakterze tętniaka wynosiły 
8,9 cm x 6,7 cm. Tętniak był częściowo wypełniony przy
ściennymi skrzeplinami o grubości do 19 mm (Ryciny 
2, 3). Obraz głowy i trzonu trzustki uznano za prawidło
wy. Z innych odchyleń w badaniu TK stwierdzono umiar
kowaną splenomegalię oraz poszerzone żylakowato 
naczynia wzdłuż krzywizny większej żołądka. W świetle 
górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego uwi
doczniono treść jelitową o podwyższonym współczynniku 
osłabienia promieniowania, mogącą odpowiadać wyna- 
czynionej krwi. W badaniu color i power Doppler uwi
doczniono turbulentny przepływ w części centralnej 
zmiany i skrzepliny przyścienne. Na podstawie danych 
klinicznych i badań dodatkowych postawiono rozpozna
nie pseudotętniaka tętnicy śledzionowej z towarzyszącym 
krwawieniem do światła przewodu pokarmowego. 
Chorego zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego w try
bie pilnym. Śródoperacyjnie stwierdzono tętniaka tętnicy 
śledzionowej, krwawiący wrzód żołądka i perforację 
ściany okrężnicy. Wykonano resekcję tętniaka oraz sple- 
nektomię, gastrektomię i częściową kolektomię. Pacjent po 
operacji w stanie ciężkim był hospitalizowany w Oddziale 
Intensywnej Terapii, lecz pomimo intensywnego leczenia, 
zmarł w drugiej dobie po zabiegu.

Tętniaki tętnicy śledzionowej (TTŚ) występują najczęściej 
w przedziale 50-70rż. Stwierdzono, że występują cztero
krotnie częściej u kobiet [2]. TTŚ są przeważnie workowate,

Figure 1. Contrast-enhanced spiral CT scan an acute pancreatitis. 
Rycina 1. Badanie spiralne TK po dożylnym podaniu środka

cieniującego przedstawiające ostre zapalenie trzustki.

najczęściej pojedyncze, zlokalizowane w środkowej i dystal- 
nej części tętnicy śledzionowej lub w miejscu jej podziału. 
Wielkość tętniaka może być różna. Dane z piśmiennictwa 
wskazują, że średnica tętniaków pojedynczych wynosi zwy
kle około 2 cm, rzadko przekracza 3 cm - wtedy jest to tzw 
tętniak olbrzymi (giant aneurysm). W około 20% występują 
tętniaki mnogie, są one zwykle mniejsze i zlokalizowane 
w dystalnej części tętnicy śledzionowej. W ścianie większoś
ci TTŚ zarówno pojedynczych jak i mnogich znajdowano 
zwapnienia [1,2].

TTŚ mogą być prawdziwe -  gdy ściana tętniaka jest 
utworzona przez wszystkie warstwy ściany tętnicy, albo 
rzekome (pseudotętniaki). Ścianę pseudotętniaka two
rzy tkanka łączna. Pseudotętniaki powstają wtórnie, 
mogą mieć różną etiologię. Jedną z najczęstszych przy
czyn powstania pseudotętniaka t. śledzionowej jest ostre 
zapalenie trzustki (OZT). Pomimo, iż uważa się, że TTŚ są 
rzadką jednostką chorobową, to badania przeprowadzo
ne przez White'a wykazały, że u 10% spośród 73 pacjen
tów z zapaleniem trzustki wytworzył się pseudotętniak 
tętnicy śledzionowej [3]. Czynnikiem sprawczym w tym 
przypadku jest uszkodzenie enzymatyczne ściany tętnicy 
oraz współistniejące zaburzenia przepływu krwi i wzrost 
ciśnienia tętniczego prowadzące do samoograniczają- 
cego się wynaczynienia krwi do sąsiadujących tkanek. 
Pseudotętniak w przebiegu zapalenia trzustki może 
powstać także wtedy, gdy dojdzie do przebicia się pseudo- 
torbieli trzustki do jednego z naczyń trzewnych. Wówczas 
pseudotorbiel przekształca się w pseudotętniaka olbrzy
miego.

W opisywanym przez nas przypadku, pacjent, u którego 
wykryliśmy TTŚ przebył OZT potwierdzone w badaniach 
laboratoryjnych i TK.

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 środka cieniującego
(faza tętnicza) wykonane 6 miesięcy po ostrym zapaleniu 
trzustki, przedstawiające pseudotętniaka olbrzymiego 
tętnicy śledzionowej /  * -  tętniak, o -  okrężnica.
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Figure 3. Multiplanar reformation-coronal image demonstrating
a gigantic splenic artery pseudoaneurysm. / * -  aneurysm/.

Rycina 3. Rekonstrukcja wielopłaszczyznowa -  przekrój czołowy 
przedstawiający pseudotętniaka olbrzymiego tętnicy 
śledzionowej / * -  tętniak/.

Figure 4. Giant splenic artery pseudoaneurysm after surgical removal. 
Rycina 4. Pseudotętniak olbrzymi tętnicy śledzionowej -  preparat 

operacyjny.

miczny. Niekiedy występuje zjawisko tzw „podwójnego 
pęknięcia", kiedy po pierwszych dolegliwościach bólowych 
objawy ustępują, gdyż wynaczyniona krew gromadzi się 
w obrębie torby sieciowej, otoczona włóknikiem, co ograni
cza krwawienie. Po pewnym czasie dochodzi do wynaczy- 
nienia krwi przez otwór Winslowa do przestrzeni otrzew
nowej i pogorszenia stanu chorego.

W I badaniu TK jamy brzusznej tego pacjenta nie uwi
doczniono innej patologii poza typowym obrazem OZT 
(Rycina 1). Badanie wykonane po 6 miesiącach od OZT, 
wykazało pseudotętniaka tętnicy śledzionowej. W lite
raturze opisane są przypadki potwierdzające, iż pseudo
tętniak w przebiegu zapalenia trzustki może znacznie 
powiększyć swoją średnicę [4]. Ponadto obraz pseudo
tętniaka, zwłaszcza w ultrasonografii, może bardzo 
szybko, w krótkim czasie ulegać zmianie, w zależności 
od proporcji skrzeplin i przepływającej krwi w obrębie 
tętniaka [5].

Z innych czynników na powstanie TTŚ mogą mieć wpływ 
zmienione warunki hemodynamiczne w krążeniu trzew- 
nym. Stwierdzono współwystępowanie TTŚ u chorych 
z nadciśnieniem wrotnym, a także po przeszczepach wątro
by. Wśród innych przyczyn TTŚ wymienia się urazy, cho
roby naczyń takie jak guzkowe zapalenie tętnic, defekty 
budowy ściany naczynia np dysplazję włóknistą. Zwraca 
uwagę częstsze występowanie TTŚ u wieloródek -  wymie
nia się tu 2 mechanizmy mogące przyczyniać się do po
wstania tętniaka -  wpływ estrogenów i progesteronu na 
ścianę tętnicy i w efekcie zmianę jej struktury oraz zmianę 
warunków hemodynamicznych w ciąży (wzrost wyrzutu 
serca, wzrost przepływu), co może sprzyjać poszerzeniu 
naczynia [6].

Objawy kliniczne TTŚ są zwykle skąpe lub niecharaktery- 
styczne. Najczęściej występuje ból w lewym nadbrzuszu. 
Jeśli dojdzie do powikłania takiego jak pęknięcie tętniaka, 
objawy są zwykle gwałtowne. Gdy tętniak przebije się do 
żołądka lub okrężnicy występuje krwawienie do górnego 
i/lub dolnego odcinka przewodu pokarmowego, a następnie 
w przypadku masywnej utraty krwi -  wstrząs hypowole-

Rozwój metod diagnostycznych umożliwia dokładne zdiag- 
nozowanie patologii naczyń trzewnych. Na konwencjonal
nym zdjęciu RTG przeglądowym jamy brzusznej można nie
kiedy uwidocznić zwapnienia w lewym podżebrzu, mogące 
odpowiadać zwapnieniom w ścianie TTŚ, zwłaszcza, gdy są 
to zwapnienia skorupkowate, półokrągłe.

USG umożliwia uwidocznienie hypoechogennego zbiornika 
płynowego, a opcje color i power Doppler pozwalają wyka
zać cechy przepływu w świetle tętniaka.

Spiralna TK pozwala dokładnie uwidocznić patologię 
w obrębie tętnicy śledzionowej, pomocne są prezentacje 
MIP, MPR, VRT i SSD [7]. Angiografia tt trzewnych dostar
cza cennych informacji co do lokalizacji tętniaka, obecności 
innych tętniaków, a także pozwala uwidocznić ewentual
ne miejsce krwawienia. Jednak jest to badanie inwazyjne 
i w celu wyłącznie diagnostycznym wykonuje się je coraz 
rzadziej.

Leczenie tętniaków tętnic trzewnych stanowi wyzwanie. 
Stosuje się leczenie chirurgiczne w zależności od umiej
scowienia tętniaka -  usunięcie tętniaka wraz ze śledzioną 
w przypadku tętniaków umiejscowionych dystalnie lub 
usunięcie tętniaka z pozostawieniem śledziony -  w przy
padku tętniaków części bliższej tętnicy śledzionowej. 
Ostatnio coraz częściej stosowane są metody radiolo
gii interwencyjnej, zwłaszcza u pacjentów w złym sta
nie ogólnym, z dużym ryzykiem operacyjnym. Wykonuje 
się wewnątrznaczyniową embolizację tętniaka przy 
pomocy spiral [8, 9, 10]. W ostatnich latach opisano przy
padki skutecznego leczenia TTŚ przez wstrzyknięcie do 
światła tętniaka trombiny [11], a także kleju cyjanoakrylo- 
wego [12].
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Wnioski

Spiralna TK pozwala na rozpoznanie w sposób nieinwazyj
ny tętniaka w obrębie naczyń trzewnych oraz umożliwia 
ocenę współistniejących powikłań.
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