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Úvod 

• Symptomatická chronická splanchnická ischémia je 

ochorením vyššieho veku a má pomerne vysokú 

incidenciu. 

• Podkladom je obliterujúce ochorenie tepien. 

• Kompresívne syndrómy sú veľmi zriedkavé, vznikajú      

u mladých ľudí kompresiou arteriálnych kmeňov alebo 

naopak kompresiou abdominálnych orgánov arteriálnym 

kmeňom. 
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ARTERIÁLNE  ZÁSOBOVANIE 

A KOLATERÁLNY OBEH  

SPLANCHNICKEJ OBLASTI 
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3 kmene – nepárové vetvy aorty 

odstupujúce z jej prednej plochy   

v proximálnej časti abdominálnej 

aorty: 

1. Truncus coeliacus (tripus 

Halleri) 

2. A. mesenterica superior 

3. A. mesenterica inferior 



EVT  STENÓZY 

AMS 

4 

1.4.2016 



OTVORENÁ REVASKULARIZÁCIA 

AORTO-TRUNKO-MEZENTERICKÝ BYPAS 
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graft 
 

 
 
 
 
 
 
 
a.Iliaca sin. 

a. renalis 

sin. 

 
graft 
 

Iliomezenterický bypas pri stenóze AMS 
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DUNBAROV SYNDRÓM – KOMPRESIA 

TRUNCUS COELIACUS 
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KOMPRESIA TRUNCUS COELIACUS 

• Ako prví popísali Harjola a Lahtiharju (1963) 

• Synonymá: syndróm kompresie céliackej axis, syndróm 

ligamentum arcuatum medianum, syndróm kompresie 

tr. coeliacus ganglionom coeliacum, Dunbarov syndróm. 

• Odporuje tvrdeniu, že ischémia vzniká pri existencii HD 

závažnej stenózy/obliterácie aspoň dvoch 

splanchnických tepien (tr. coeliacus, AMS). 
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KOMPRESIA TRUNCUS COELIACUS 
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DIAGNOSTIKA 

• KLINICKÉ  VYŠETRENIE (anamnéza+fyzikálne vyšetrenie) 

•  GASTROENTEROLOGICKÉ VYŠETRENIE 

• ULTRASONOGRAFIA - CCDS 

• CT  ANGIOGRAFIA 
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KLINICKÝ OBRAZ 
• Možná koincidencia s chronickou pankreatitídou, 

čo môže zhoršovať prognózu (po chirurgickej liečbe 
môžu pretrvávať obtiaže z CHP, najmä pri 
nedodržiavaní dietetických opatrení. 

• Bolesti: nemajú typický anginózny charakter 
(angina abdominalis) 

• Intenzívne, ale netypické, striedajú charakter, 
trvanie a lokalizáciu. 

• Patognomická je auskultácia šelestu v epi-  alebo 
mezogastriu. 
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KOMPRESIA TRUNCUS COELIACUS 
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LIEČENIE KOMPRESIE TRUNCUS COELIACUS 

• EVT  / laparoskopická liečba je nevhodná            

a spravidla neúspešná - neodstraňuje príčinu 

ochorenia (externá kompresia tepny).  

• Po chirurgickom prerušení strangulujúcich  

štruktúr sa tepna spravidla rozvinie a pacient je 

definitívne zbavený obtiaží.            
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Operačný prístup 
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KOMPRESIA TRUNCUS COELIACUS 
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KOMPRESIA TRUNCUS COELIACUS 
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Kompresívne syndrómy             
z arteria mesenterica superior 

• Patria sem dva syndrómy: 

 
 WILKIEHO SYNDRÓM 

 

 NUTCRACKER SYNDRÓM 
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Wilkieho syndróm 



WILKIEHO SYNDRÓM 

• Je spôsobený útlakom D3 úseku duodéna ostro 
odstupujúcou AMS z aorty 

• Prejavy sú diferencované 
 Ľahšie formy – chronická porucha pasáže medzi 

žalúdkom a tenkým črevom – nutnosť 
častejších/menších porcií jedla 

 Ťažšie formy hraničia s obrazom vysokého ileu 

• DG: Klinika, CT angiografia 
• Terapia – EV neúčinná 
• Chirurgická - transpozícia AMS do abdominálnej 

aorty distálnejšie 
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Nutcracker-syndrome 
• Príčina: útlak vena renalis sin. medzi aortou a AMS 

• Klinika: bolesti v podbrušku až vonkajšom genitáli, 

dyspareúnia, proteinúria, hematúria, syndróm 

pelvickej kongescie s varixami DK 

• EV liečba: implantácia stentu do VR sin. 

• Chirurgická th.: transpozícia AMS do abdominálnej 

aorty distálnejšie 





V. renalis sin. 

V. ovarica 

Nutcracker syndrome 
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V. RENALIS 

SIN. 

AMS 

Nutcracker syndrome 
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NAŠE SKÚSENOSTI 

• Séria kazuistík.  

• Za sme liečili      

so symptomatickou kompresiou truncus 

coeliacus.  

• 2 pac. boli pred chirurgickou korekciou neúspešne 

liečení endovaskulárne, 1 pac. aj laparoskopicky.  

• Všetci pacienti mali léziu verifikovanú CCDS a CTAG.  
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Dunbarov syndróm 



NAŠE SKÚSENOSTI 
• Všetkých 7 pacientov sme operovali:                                

3 mužov a 4 ženy. Vek 30-40 rokov. 

• Všetci mali výraznú symptomatológiu: 
intenzívne netypické bolesti v strede epigastria až 
mezogastria bez zjavnej závislosti na jedle. 

• Chýbali typické  postprandiálne bolesti 
anginózneho typu.  

• Vo všetkých prípadoch strata hmotnosti a potreba 
dodržiavania prísneho dietetického režimu.  

• Všetci pacienti absolvovali zdĺhavý proces GE DG,  

    ktorá nepreukázala nijakú závažnejšiu patológiu.  

Dunbarov syndróm 
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NAŠE SKÚSENOSTI 
• Prístup: mediánna/priečna laparotómia 

• Preniknutie do malej omentálnej burzy 

• Preťatie crura diafragmy (ligamentum arcuatum medianum) 
a nervových štrukúr  plexus coeliacus, strangulujúcich 
odstupový segment tepny. 

• U 4 pacientov bol uvedený postup postačujúci. 

• 2 pacientky: reziduálna stenóza tepny po jej deliberácii 
aortotrunkálny / aorto-trunko-mezenterický bypas.  

• Hospitalizačná mortalita 0  

• Komplikácie: 1 pac. subkapsulárny hematóm 
sleziny/konzervatívna th. 

• Efekt operácie bol veľmi dobrý – vymiznutie bolestí 
a postupné priberanie hmotnosti. 
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Dunbarov syndróm 



NAŠE SKÚSENOSTI 

• Za sme liečili       

3 pacientov s Wilkieho syndrómom                       

(1 muž,  2 ženy – u 1 pac. súčasne nutcracker syndr.) 

• Vek spravidla okolo 25-30 r. 

• Lézia verifikovaná CTAG.  

• Všetci boli liečení operačne:  transpozícia AMS. 
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Wilkieho syndróm 



ZÁVERY 

• Kompresia truncus coeliacus, Wilkieho 

syndróm a nutcracker syndróm sú 

zriedkavejšie ochorenia mladších ľudí. 

• Diagnostika nie je nednoduchá a vyžaduje 

vysoký index suspekcie. Pacienti spravidla 

absolvujú zdĺhavý GE DG. proces. Pri Wilkieho 

sy. nález na GITe. 
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ZÁVERY 

• Endovaskulárna liečba Dunbarovho sy nie je 

prínosom a spravidla končí neúspechom. Môže byť 

úspešná pri nutcrackerovom sy. 

• V minulosti sa robila pri Wilkieho sy gastroenterická derivácia 

• Cievno-chirurgická liečba Dunbarovho sy a Wilkieho 

sy.  je jednoduchá, bezpečná a spojená 

s bezprostrednou úľavou ťažkostí pac. 
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