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StreSzczenie:  Wstęp: Tętniaki tętnic trzewnych są rzadką patologią dotykającą 1% populacji ogólnej. Jednakże pęknięcie tętniaka jest 
stanem zagrożenia życia, obarczonym śmiertelnością od 10% do 25%, sięgającą aż 75% w przypadku kobiet w ciąży. Z tego 
powodu rozpoznanie i leczenie tętniaków tętnic trzewnych jest niezwykle ważne, w celu wczesnej prewencji pęknięcia. 

  cel: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia tętniaków tętnic trzewnych przy pomocy różnych technik endowaskularnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem: aspektów technicznych, powikłań i długoterminowych wyników leczenia.

  Materiały i metody: Leczeniu przezskórnemu poddano 60 chorych z tętniakami tętnic trzewnych z wykorzystaniem różnych 
technik, w tym: embolizacji endowaskularnej (coiling) (23), implantacji stentów (15), podania trombiny (7) i technik łączonych. 
W analizie prospektywnej uwzględniono: charakterystykę tętniaków, ich rozmiar i lokalizację, przebieg zabiegu, powikłania 
okołozabiegowe, sukces techniczny, 90- i 180-dniowe powodzenie leczenia i okres kontroli po zabiegu (embolizacja tętniaka, 
drożność tętnicy zaopatrującej i powikłania).

  Wyniki: Zabieg przeprowadzono u 57 z 60 osób. U 56 z 57 chorych udało się skutecznie zembolizować tętniaka. Odsetek 
powodzenia wyniósł 93,3% (56 z 60 przyjętych pacjentów). Sukces techniczny po pierwszym zabiegu stwierdzono w 82,4%, 
a po drugim – w 98,2% przypadków. Embolizacja przy wykorzystaniu stentów powlekanych okazała się najskuteczniejszą 
metodą. Poważne powikłania wystąpiły w 1,8% przypadków.

  Wnioski: Minimalnie inwazyjne leczenie endowaskularne tętniaków tętnic trzewnych cechuje się wysoką skutecznością 
i bezpieczeństwem. Dobre wyniki leczenia zależą od odpowiedniej oceny morfologii tętniaka i wyboru odpowiedniego 
dostępu tętniczego i techniki endowaskularnej.

SłoWa kluczoWe:  endowaskularne, tętniaki, trzewne, wyniki długoterminowe

abStract:   background: With estimated prevalence of 1% of the general population, visceral artery aneurysms are not a frequent 
pathology, however, their rupture is a life-threatening occurrence with mortality rate ranging from 10% to 25%, up to 75% in 
case of pregnant women. Therefore, the identification and treatment of visceral artery aneurysms is of great importance in 
the prevention of early rupture. 

  Purpose: To assess the effectiveness and safety of treatment of visceral artery aneurysms with various endovascular methods 
focusing on technical aspects, complications and long-term clinical outcome.

  Materials and Methods: 60 patients with visceral artery aneurysms were treated percutaneously. Various techniques 
were used: coiling (23), covered stents (15), thrombin (7), and other mixed techniques. Aneurysm characteristics, size and 
localization, procedural data, peri-procedural complications, technical success, 90- and 180-day clinical success and follow-up 
period (aneurysm exclusion, patency of the artery and complications) were prospectively analyzed.

  results: The procedure was performed in 57 of 60 patients. In 56 of 57 patients aneurysms ware effectively excluded. The 
success rate was 93.3% (56 of 60 enrolled patients). Technical success after the intervention was 82.4%, after second 98.2%. 
Embolization with covered stents was characterized by the highest efficiency. Serious complications occurred in 1.8% of cases.

  conclusions: The minimally invasive endovascular treatment of visceral artery aneurysms is characterized by high efficacy 
and safety. Good treatment results depend on proper assessment of the aneurysm’s morphology as well as on selection of the 
appropriate vascular approach and endovascular technique.
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VAA niemal w 60% zajmowały tętnicę śledzionową. Tętniaki tętnicy 
wątrobowej wspólnej i tętnicy żołądkowo-dwunastniczej stwierdzono 
odpowiednio w: 15,8% i 19,3% przypadków. Najrzadziej stwierdzano 
tętniaki tętnicy krezkowej górnej – w 3 (5,3%) przypadkach. Tętniaki 
prawdziwe (31–54,4%) i rzekome (26–45,6%) rozróżniono na pod-
stawie kryteriów klinicznych i morfologicznych. Średnia największa 
średnica leczonych tętniaków wynosiła 25,8 mm (od 12 do 57 mm). 
W Tab. I. przedstawiono dane zebrane przed rozpoczęciem leczenia.

Wszystkich chorych poproszono o wypełnienie ankiety dotyczą-
cej przyjmowanych leków, stylu życia i chorób współistniejących. 
Wyróżniono następujące czynniki ryzyka: nadciśnienie tętnicze, 
miażdżycę, zapalenie naczyń, choroby tkanki łącznej, palenie ty-
toniu. Wszyscy pacjenci byli konsultowani przez radiologa zabie-
gowego i chirurga naczyniowego, którzy wytłumaczyli przebieg 
zabiegu, związane z nim ryzyko i możliwe powikłania, a następ-
nie uzyskali świadomą zgodę chorych na proponowane leczenie.

Analizie poddano materiały i techniki wykorzystane we wszystkich 
zabiegach. Na początku każdego zabiegu przeprowadzono angio-
grafię. W przypadkach niejednoznacznych lub wątpliwych do ob-
razowania tętniaków wykorzystano technikę angiografii rotacyjnej 
3D (3DRA). W wyborze metody leczenia brano pod uwagę nastę-
pujące czynniki: lokalizację tętniaka, stosunek wysokości worka 
do szerokości szyi, krętość tętnicy zaopatrującej i kąt napływu.

W przypadku korzystnych warunków waskularnych (wąska szyja 
tętniaka, stosunek worka do szyi >2, mała krętość tętnicy zaopa-

Skróty

3DRA – technika angiografii rotacyjnej 3D 
GDA – tętniaki tętnicy żołądkowo-dwunastniczej 
HAA – tętniaki tętnicy wątrobowej 
SAA – tętniaki tętnicy śledzionowej 
SIR – klasyfikacja Society of Interventional Radiology 
VAA – tętniaki tętnic trzewnych

WStęP 

Tętniaki tętnic trzewnych są rzadką patologią, występującą z czę-
stością 0,1–2% [1], jednakże potencjalnie zagrażającą życiu. Tętnia-
ki tętnic trzewnych (ang. visceral artery aneurysms, VAA) najczę-
ściej zajmują: tętnicę śledzionową (60–80%), wątrobową wspólną 
(20%) i krezkową górną (5,5%). Szerokie zwiększenie dostępności 
w ostatnich dekadach badania ultrasonograficznego i innych tech-
nik obrazowania wpłynęło na zwiększenie liczby przypadkowo wy-
krytych VAA. Zmiany zwyrodnieniowe warstwy środkowej ścia-
ny tętnicy (tunica media), na którą składają się: komórki mięśni 
gładkich, włókna elastynowe i kolagen, odgrywają kluczową rolę 
w powstawaniu tętniaków w większości przypadków. 

Zmiany te powodują fragmentację i utratę włókien mięśniowych, 
co prowadzi z kolei do osłabienia ściany naczynia. Inne przyczy-
ny powstawania tętniaków obejmują: miażdżycę, nadciśnienie 
tętnicze, dysplazję włóknisto-mięśniową i choroby tkanki łącznej. 
Tętniaki prawdziwe i rzekome tętnic trzewnych mogą także mieć 
etiologię zapalną. Ostre zapalenie trzustki, w czasie którego ściany 
naczyń krwionośnych narażone są na działanie enzymów prote-
olitycznych, może prowadzić do rozwoju tętniaków prawdziwych 
i rzekomych tętnic otaczających trzustkę [2].

Objawy kliniczne VAA zależą od ich rozmiaru i lokalizacji, jednak 
większość tętniaków jest asymptomatyczna i wykrywana przypad-
kowo. Obecnie radiolodzy dysponują szerokim zakresem badań 
obrazowych od USG Doppler aż po cyfrową angiografię subtrak-
cyjną i angiografię tomografii komputerowej lub rezonansu ma-
gnetycznego, co pozwala im na wizualizację i rekonstrukcję 3D 
naczyń krwionośnych. 

Leczenie zabiegowe tętniaków tętnic trzewnych może być chirur-
giczne (z dostępu klasycznego) lub przezskórne, w zależności od: 
lokalizacji i morfologii tętniaka, chorób współistniejących i stanu 
chorego. Techniki endowaskularne należy rozważyć szczególnie 
w przypadkach licznych chorób współistniejących po ocenie chi-
rurga naczyniowego i radiologa zabiegowego [3]. Ścisła współpraca 
obu specjalistów jest kluczowa dla powodzenia leczenia.

Materiał i Metody

Do badania włączono 60 chorych z VAA, skierowanych do Za-
kładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, celem leczenia 
endowaskularnego w okresie od stycznia 2014 r. do lipca 2018 r. 
Z tej grupy 57 chorych poddano leczeniu zabiegowemu. Średnia 
wieku wynosiła 49,9 lat (od 28 do 89 lat). Większość chorych nie 
wykazywała objawów (44–72,2%), a tętniaki zostały rozpoznane 
przypadkowo. Pozostali chorzy (13–22,8%) zgłaszali uczucie dys-
komfortu w obrębie jamy brzusznej.

tab. i. Charakterystyka pacjentów.

Pacjenci 57
36 kobiet; 21 Mężczyzn

Średnia wieku (lata) 49,9

Mediana wieku (lata) 47 ± 14 (28–89)

Tętniaki prawdziwe/rzekome 31/26

Lokalizacja:

Tętnica śledzionowa 34 (59,6%)

Tętnica wątrobowa 9 (15,8%)

Tętnica żołądkowo-dwunastnicza 11 (19,3%)

Tętnica krezkowa górna 3 (5,3%)

Średnia największa średnica (mm) 26,8

Mediana największej średnicy (mm) 23 ± 10,3 (12–57)

Obraz kliniczny:

Bezobjawowy 44 (77,2%)

Ból brzucha 13 (22,8%)

Nudności i wymioty 1 (1,8%)

tab. ii. Techniki użyte w czasie zabiegu pierwotnego.

technika liczba (n) odSetek (%)

Embolizacja (coiling) 23 40,4

Stent powlekany 15 26,3

Trombina 10 17,5

Ciekły środek embolizacyjny 3 5,3

Embolizacja wspomagana balonem 1 1,8

Embolizacja wspomagana stentowaniem 3 5,3

Embolizacja + trombina 2 3,5
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trującej) w większości przypadków wykorzystano technikę emboli-
zacji (coiling) i implantację stentów powlekanych. W przypadkach 
szczególnie niekorzystnej morfologii tętniaka (szeroka szyja, sto-
sunek worka do szyi <2) wykonano embolizację z angioplastyką 
balonową lub stentowaniem tętnicy.

Oceniono również liczbę zabiegów pierwotnych zakończonych 
powodzeniem i liczbę ponownych interwencji. Sukces technicz-
ny oceniony w kontrolnej angiografii określono jako całkowitą 
embolizację tętniaka. U wszystkich chorych wykonano badanie 
USG Doppler w ciągu 24 godzin po zabiegu. Powikłania w czasie 
zabiegu lub do 30 dni po nim oceniono i sklasyfikowano zgodnie 
z wytycznymi Towarzystwa Radiologii Zabiegowej (Society of In-
terventional Radiology) [4].

Analiza statystyczna wyników przeprowadzona została przy użyciu 
programu Statistica. Przy pomocy testu Shapiro-Wilka sprawdzo-
no normalność rozkładu zmiennych ciągłych, natomiast istotność 
korelacji między zmiennymi weryfikowano z wykorzystaniem testu 
chi-kwadrat i współczynnika korelacji rang Spearmana. Przyjęto 
poziom istotności α = 0,05. 

Wyniki

W grupie 60 chorych z VAA pięćdziesięciu siedmiu z nich podda-
no leczeniu, ponieważ w 3 przypadkach nie można było uzyskać 
bezpiecznego dostępu naczyniowego, w związku z czym zostali 
oni zdyskwalifikowani z interwencji zabiegowej. U 31 osób roz-
poznano tętniaki prawdziwe, natomiast u 26 – tętniaki rzekome. 
Co ciekawe, związek między płcią i rodzajem tętniaka był niemal-
że odwrotny – w grupie kobiet rozpoznano: 26 (72,2%) tętnia-
ków prawdziwych i 10 (27,8%) tętniaków rzekomych, natomiast 
w grupie mężczyzn rozpoznano: 5 (23,8%) tętniaków prawdziwych 
i 16 (76,2%) tętniaków rzekomych. 

Wszystkie zabiegi przeprowadzono w znieczuleniu miejscowym. 
W 51 przypadkach (89%) uzyskano dostęp przez tętnicę udową, 
w 6 (11%) przez tętnicę pachową. W każdym przypadku decyzja 
ostateczna dotycząca szczegółów zabiegu została podjęta na pod-
stawie angiografii selektywnej. Szczegółową charakterystykę za-
biegów przedstawiono w Tab. II.

Oceniono liczbę zabiegów: pierwotnych zakończonych powo-
dzeniem i powtórnych. Sukces techniczny, oceniony na podsta-
wie kontrolnej angiografii, zdefiniowano jako całkowite zniesienie 
perfuzji VAA po wykonanym zabiegu.

VAA zlokalizowane były najczęściej w tętnicy śledzionowej 
– w 34 przypadków (59,6%), z czego 25 (74%) stanowiły tętnia-
ki prawdziwe, a 9 (26%) – tętniaki rzekome. U 21 chorych (62%) 
z tej grupy wykonano pojedynczy zabieg, natomiast pozostałych 
13 (38%) wymagało wykonania drugiego zabiegu. W pierwszej 
podgrupie u większości chorych wykonano embolizację (12–55%), 
u pozostałych wykorzystano natomiast: implantację stentów po-
wlekanych (6–27%), leczenie przy pomocy trombiny (3 – 14%) lub, 
w jednym przypadku, embolizację wspomaganą stentem. Przyczy-
nami reinterwencji były: nieodpowiednie upakowanie spirali em-
bolizacyjnej w worku tętniaka – 8 przypadków, tętniaki mnogie 
– 5 przypadków. Tętniaki mnogie tętnicy śledzionowej leczono 
przy pomocy embolizacji (3), podania trombiny (1) oraz połącze-
nia embolizacji i trombiny (1). 

Drugą najczęstszą lokalizacją VAA była tętnica żołądkowo-dwu-
nastnicza – 11 przypadków. W tej grupie u wszystkich osób roz-
poznano tętniaka rzekomego. Wszystkich chorych, z wyjątkiem 
jednego, poddano pojedynczemu zabiegowi. Wykorzystano nastę-
pujące techniki: embolizację (6–55%), stenty powlekane (3–27%) 
oraz płynne czynniki embolizujące (2–8%). W jednym przypadku 
istniała potrzeba ponownej embolizacji.

W dziewięciu przypadkach VAA lokalizowały się w tętnicy wą-
trobowej wspólnej, w tym w 2 przypadkach wewnątrzwątrobowo 
i w 7 – zewnątrzwątrobowo. Tętniaki rzekome występowały częściej 
niż tętniaki prawdziwe (odpowiednio: 6 i 3 przypadki). Wszyscy 
chorzy w tej grupie przeszli jeden zabieg. Poszczególne metody 
wykorzystano z podobną częstością – w 33% przypadków wyko-
nano embolizację, w 33% wszczepiono stenty powlekane i w 33% 
przypadków wdrożono leczenie trombiną. 

Tętniaki tętnicy krezkowej górnej rozpoznano u 3 chorych (1 tęt-
niak rzekomy i 2 tętniaki prawdziwe). We wszystkich przypadkach 
wykonano pojedynczy zabieg implantacji stentów powlekanych.

Sukces techniczny został najpierw oceniony w kontrolnej an-
giografii wykonanej po zabiegu. Całkowitą embolizację tętniaka 
stwierdzono w 30 przypadkach (52,6%), a częściową – w 27 przy-
padkach (47,4%).

Badanie USG Doppler przeprowadzono 24 godziny, 3 miesiące 
i 6 miesięcy po zabiegu u wszystkich leczonych pacjentów. 
W niejednoznacznych lub wątpliwych przypadkach wykonano CTA 
i MRA. Częstość całkowitej embolizacji tętniaka stopniowo rosła 
z czasem (70,2% po 24 godzinach, 82,5% po 3 miesiącach) i osta-
tecznie osiągnęła 98,2% w czasie obserwacji po 6 miesiącach. Ryc. 4. 
przedstawia dane dotyczące monitorowania chorych.

Przeanalizowano również stan drożności naczynia zaopatrujące-
go po zabiegu. W 6 przypadkach, z powodu dobrze rozwiniętego 
krążenia obocznego i złożonej anatomii, zastosowano technikę 
wyłączenia tętniaka (ang. trapping) z okluzją tętniaka i naczy-
nia zaopatrującego. W jednym przypadku stentowanie tętnicy 
śledzionowej doprowadziło do niedrożności naczynia zaopa-
trującego i rozwoju krążenia obocznego z gałęzi trzustkowych. 

ryc. 1.  Badanie TK u 66-letniej pacjentki z tętniakiem rzekomym tętnicy wątrobowej.
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Jeden pacjent z tętniakiem tętnicy żołądkowo-dwunastniczej po 
embolizacji typu trapping zgłosił silny ból brzucha. Kontrolna an-
giografia ujawniła niedrożność bliższej części tętnicy krezkowej 
górnej. Z powodzeniem usunięto skrzeplinę i wykonano angio-
plastykę balonową. Po kilku dniach hospitalizacji pacjent został 
wypisany w dobrym stanie ogólnym.

dySkuSja 

Tętniaki tętnic trzewnych (VAA) są rzadką, ale potencjalnie za-
grażającą życiu jednostką chorobową. Rosnąca liczba zabiegów 
endoskopowych, interwencji wewnątrznaczyniowych, styl życia 
predysponujący do zapalenia trzustki i zwiększona dostępność 
ultrasonografii i innych metod obrazowania, prowadzą do zwięk-
szenia przypadkowych rozpoznań VAA. Wczesne rozpoznanie 
i leczenie ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu pęknięciu tętnia-
ka. Autorzy podają, że śmiertelność pacjentów z pękniętym VAA 
wynosi od 10 do 20%, sięgając nawet 75% w czasie ciąży [5–7]. 
Jednym z czynników warunkujących wysoką śmiertelność jest 
lokalizacja tętniaka – samoograniczające się krwawienie z tętni-
cy wątrobowej lub tętnicy żołądkowo-dwunastniczej wiąże się ze 
śmiertelnością odpowiednio: 20–35% i 50%, natomiast krwawie-

W 50 przypadkach (87,7%) w 6-miesięcznym okresie obserwacji 
badanie USG potwierdziło drożność tętnicy zaopatrującej.

Skuteczność następujących technik wewnątrznaczyniowych po-
równano za pomocą testu chi-kwadrat: embolizacji (coiling), sten-
tów powlekanych i innych. Wyniki kontrolnej angiografii i badania 
USG 24 godziny po interwencji były porównywalne – całkowitą 
eliminację zaobserwowano u 9 z 23 (39,1%) pacjentów leczonych 
embolizacją, 15 z 15 (100%) ze stentami powlekanymi i 7 z 19 
(36,8%) leczonych inną metodą. Testy przeprowadzone 6 miesię-
cy po interwencji wykazują 100% skuteczność w przypadku em-
bolizacji i stentów powlekanych oraz 94,7% (18 z 19) u pacjentów 
leczonych innymi technikami.

Częstość powikłań dla wszystkich interwencji wewnątrznaczy-
niowych wyniosła 12,3% (n = 7). Zgodnie z klasyfikacją SIR (So-
ciety of Interventional Radiology), wystąpiło 6 małych powikłań 
i 1 poważne. Małe powikłania obejmowały: 4 krwiaki (3 pachwi-
nowe i 1 pachowy), 1 przypadek rozwarstwienia tętnicy wątro-
bowej (badanie kontrolne wykazało prawidłowy przepływ krwi) 
i 1 przypadek zawału narządu miąższowego w obszarze zapatry-
wanym przez tętniaka. Był to częściowy zawał śledziony, jednak 
w okresie obserwacji nie obserwowano utraty jej funkcji.

ryc. 2a.  Selektywna angiografia tętnicy wątrobowej wspólnej – dostęp z tętnicy ramiennej.

ryc. 3.  Kontrolna angiografia przeprowadzona po zabiegu wykazuje prawidłowe 
umiejscowienie stentu i całkowitą embolizację tętniaka.

ryc. 2b.  Lokalizacja stentu powlekanego z rozszerzalnym balonem.

ryc. 4.  Obserwacja po zabiegu.
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embolizację (coiling) lub implantację stentu i charakteryzują się 
wysokim wskaźnikiem sukcesu technicznego [19, 20]. W naszym 
badaniu większość pacjentów była leczona za pomocą stentów 
i embolizacji (73,8%). Zabiegi z użyciem stentów powlekanych za-
kończyły się powodzeniem w 100% i dlatego wydaje się, że tę me-
todę należy preferować, gdy anatomia naczyń i morfologia tętniaka 
są korzystne. Połączenie obu metod, czyli embolizacja wspoma-
gana stentowaniem (ang. stent assisting coiling), powszechnie wy-
korzystywanych przez neuroradiologów [21], w naszym badaniu 
również okazało się bezpieczne i skuteczne, szczególnie w przy-
padku tętniaków o mniej korzystnym stosunku worka do szyi. Je-
dyne ograniczenie wynika ze względnie dużej średnicy cewników 
używanych do implantacji stentu.

Częstość powikłań w leczeniu wewnątrznaczyniowym wynosiła 
12,3%, co jest porównywalne z danymi z publikacji innych autorów 
[22]. Z wyjątkiem krwiaków w miejscu wkłucia, które pozostają 
powikłaniami najbardziej powszechnymi i charakterystycznymi 
dla zabiegów wykonywanych techniką Seldingera, zaobserwowa-
liśmy zakrzepicę tętniczą, prowadzącą do zawałów narządowych, 
rozwarstwienie ściany tętnicy i niedrożność tętnicy.

Nasze badanie cechuje się kilkoma ograniczeniami. Pierwsze z nich 
stanowi niejednorodność pacjentów – 14 (25%) chorych poddawa-
no dwukrotnie zabiegowi, dlatego nie można wyciągnąć wniosków 
dotyczących pierwotnego wewnątrznaczyniowego leczenia VAA. 
Idealnie należałoby przeprowadzić badanie na bardzo jednorodnej 
i randomizowanej grupie pacjentów dla precyzyjnego określenia 
optymalnego leczenia VAA. Po drugie, inni autorzy zalecają ob-
serwację przez co najmniej rok po leczeniu. W naszym przypad-
ku okres obserwacji był ograniczony do 6 miesięcy po zabiegu.

Podsumowując, tętniaki tętnic trzewnych są rzadką, ale poten-
cjalnie zagrażającą życiu jednostką chorobową z szacowaną czę-
stością występowania 0,1–2%. Opcje leczenia obejmują zabieg 
otwarty i techniki wewnątrznaczyniowe. Z tego powodu chorych 
należy konsultować z interdyscyplinarnym zespołem, złożonym 
z chirurga naczyniowego i radiologa interwencyjnego, a wybór 
najlepszej metody leczenia powinien być wynikiem ścisłej współ-
pracy obu specjalistów.

Metody radiologii interwencyjnej są bezpieczną i skuteczną opcją 
leczenia tętniaków prawdziwych i rzekomych. Wśród technik 
wewnątrznaczyniowych, stenty powlekane charakteryzowały się 
najwyższą skutecznością, z kolei leczenie trombiną – najniższą. 
Wielkość, lokalizacja, etiologia i morfologia tętniaka są czynnika-
mi decydującymi o: powodzeniu leczenia, chorobowości i powi-
kłaniach okołooperacyjnych.

nie zaotrzewnowe z tętnic krezkowych lub pnia trzewnego wiąże 
się ze śmiertelnością do 100%. Z tego powodu kluczowe jest bez-
pieczne i skuteczne leczenie.

Wśród VAA najczęstsze są tętniaki tętnicy śledzionowej (SAA). 
W naszym badaniu stanowiły one 60% VAA, co pozostaje w zgodzie 
z danymi literaturowymi [8]. Ze względu na rosnącą liczbę interwen-
cji w zakresie wątroby i dróg żółciowych, tętniaki tętnicy wątrobowej 
(HAA) są drugim najczęstszym rodzajem VAA o etiologii nieura-
zowej. Stanowią one 20% przypadków i są częstsze u mężczyzn [9]. 
Również w przeciwieństwie do ostatnich doniesień w naszym ba-
daniu stwierdziliśmy 11 (19,3%) tętniaków tętnicy żołądkowo-dwu-
nastniczej (GDA), które nie są powszechnym rodzajem VAA [10].

Wskazania do leczenia powinny wynikać z istniejących objawów, 
a w przypadkach bezobjawowych, należy ustalić ryzyko pęknię-
cia tętniaka odpowiednio do jego średnicy. Belli i wsp. [11] zale-
cają leczenie tętniaków o średnicy co najmniej 20 mm, niezależnie 
od średnicy naczynia zaopatrującego. Wskazanie to rozszerza się 
jednak w przypadku kobiet, które chcą zajść w ciążę, i obejmu-
je wszystkie bezobjawowe tętniaki niezależnie od wielkości wor-
ka tętniaka [12]. Zgodnie z wytycznymi, zaleca się leczenie VAA 
o średnicy mniejszej niż 2 cm, jeśli średnica VAA przekracza trzy-
krotnie średnicę prawidłowego naczynia [13, 14]. W naszym ba-
daniu średnia maksymalna tętniaka wynosiła 26,8 mm. Decyzje 
dotyczące leczenia pacjentów, u których średnica była mniejsza niż 
2 cm, były podjęte przez interdyscyplinarne konsylium, w czasie 
którego omówiono nie tylko etiologię tętniaka, ale także wszyst-
kie aspekty kliniczne w konkretnym przypadku.

W 2015 r. Pitton i wsp. [15] opublikowali dane dotyczące ponad 
200 przypadków VAA leczonych w okresie 10 lat, gdzie autorzy 
doszli do wniosku, że wiarygodnym wskaźnikiem ryzyka pęknię-
cia był rodzaj tętniaka w większym stopniu niż jego rozmiar. Stąd 
sama średnica jest nieodpowiednim kryterium przy podejmowa-
niu decyzji, a postępowanie powinno raczej opierać się na etio-
logii [16]. Według Pittona i wsp., tętniaki rzekome cechowały się 
znacznie większym ryzykiem pęknięcia (76,3%) w porównaniu 
z tętniakami prawdziwymi (3,1%). Niemniej, leczenie zachowaw-
cze tętniaków prawdziwych VVA pozostaje kwestią dyskusyjną 
[17, 18]. Nasze wyniki wskazują, że tętniaki rzekome występują 
częściej u mężczyzn niż u kobiet, dlatego mężczyźni są częściej 
poddawani leczeniu.

Tradycyjnie operacja otwarta w znieczuleniu ogólnym była jedyną 
dostępną metodą leczenia VAA. Z kolei techniki interwencyjne 
wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, co zmniejsza ryzyko 
powikłań i skraca czas hospitalizacji. Techniki leczenia obejmują 
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