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Bleeding from the pancreatic duct caused by a splenic artery fistula
in the course of chronic pancreatitis. A case report
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S t r e s z c z e n i e 

Krwawienie z brodawki Vatera należy do rzadkich krwawień z górnego odcinka 
przewodu pokarmowego (GOPP) i stanowi wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne. 
Najczęstszymi przyczynami są zapalenia trzustki, rzadszymi – tętniaki tętnicy śledzio-
nowej.

W przedstawionej pracy opisano przypadek krwawienia z brodawki Vatera spowodo-
wanego przetoką tętnicy śledzionowej w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki. Za-
prezentowano leczenie endowaskularne łączące metodę embolizacyjną spiralami metalo-
wymi w połączeniu z zastosowaniem kleju tkankowego.

Podstawową techniką obrazowania stosowaną w rozpoznawaniu tej patologii jest to-
mografia komputerowa po dożylnym podaniu środka cieniującego (Angio-TK). Przy braku 
aktywnego krwawienia i wypełnieniu miejsca przetoki skrzeplinami może być ona niewi-
doczna. Badanie pozwala jednak na wykluczenie innych przyczyn krwawienia. Leczenie 
endowaskularne z embolizacją tętnicy śledzionowej wydaje się metodą z wyboru, zwłasz-
cza że może być zastosowane doraźnie nawet u pacjentów w ciężkim stanie.

S u m m a r y

Bleeding of Vater’s wart is rare cause of bleeding in the upper gastrointestinal 
tract (UGT) and is a diagnostic and therapeutic challenge. The most common reason is 
pancreatitis, the less common – splenic artery aneurysms.

In this paper we describe a case of bleeding of Vater’s wart caused by a fistula of 
the splenic artery in the course of chronic pancreatitis. Endovascular treatment – em-
bolization method with metal spirals combined with the use of tissue adhesive was 
presented.

The basic imaging technique used in diagnosing this pathology is computed tomog-
raphy after intravenous administration of a contrast agent (CT-Angio). In the absence of 
active bleeding and filling of the fistula with thrombi, it may be invisible. However, the test 
allows to exclude other causes of bleeding. Endovascular treatment with embolization of 
the splenic artery seems to be the method of choice, especially since it can be used tem-
porarily even in patients in severe condition.

Krwawienie z brodawki Vatera należy do krwawień 
z górnego odcinka przewodu pokarmowego (GOPP), 
występuje rzadko i stanowi wyzwanie diagnostyczne 
i terapeutyczne.

Istnieje wiele czynników etiologicznych, a najczęst-
szymi przyczynami są zapalenia trzustki, rzadziej tęt-
niaki tętnicy śledzionowej (1).

Odnotowano przypadek 40-letniego mężczy-
zny hospitalizowanego z powodu niedokrwisto-
ści (Hgb – 7,8 g/dl) spowodowanej przewlekłym krwa-
wieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego. 
W wykonanej endoskopii GOPP stwierdzono aktywne 
krwawienie z brodawki mniejszej i większej dwunastni-
cy. Powtarzające się krwawienie  kilkukrotnie  tamowano 
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iniekcją roztworu adrenaliny w stężeniu 1:10 000 
w okolice brodawek. Wykonane w trakcie hospitali-
zacji badania obrazowe (USG i TK jamy brzusznej) 
wykazały cechy przewlekłego zapalenia trzustki – po-
szerzenie przewodu trzustkowego, liczne zwapnienia 
w rzucie głowy i trzonu oraz torbiele o śr. 22-25 mm 
zlokalizowane w ogonie trzustki. Ponadto stwierdzono 
powiększenie śledziony, brak wzmocnienia pokontra-
stowego żyły śledzionowej oraz poszerzone, kręte na-
czynia krążenia obocznego w rzucie wnęki śledziony 
(naczynia żylne w okolicy śledziony ok. 8-9 mm w kon-
sekwencji zakrzepicy żyły śledzionowej). Obraz tętnicy 
śledzionowej nie wykazał zmian, a źródła krwawienia 
nie stwierdzono.

Po roku w trakcie nawrotu krwawienia wykonano 
kolejne badanie angio-TK. Uwidoczniono niewielkie 
uwypuklenie w dystalnej części tętnicy śledzionowej 
sugerujące obecność niewielkiego tętniaka rzeko-
mego – potencjalnego miejsca przetoki do przewodu 
trzustkowego.

W następnym dniu wykonano arteriografię meto-
dą Seldingera przez tętnicę udową, potwierdzając 
uwypuklenie o śr. 4 mm w wyżej opisywanym miej-

scu (ryc. 1). Ze względu na brak możliwości emboli-
zacji samej zmiany zdecydowano o zamknięciu całej 
tętnicy śledzionowej. Zmianę embolizowano techniką 
„izolacyjną” w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia 
zawału śledziony. Embolizację dystalnego odcin-
ka tętnicy przed wnęką śledziony wykonano dwo-
ma spiralami, następnie na poziomie potencjalnej 
przetoki podano klej tkankowy (Histoakryl). Zabieg 
zakończono implantacją spirali w odcinku bliższym 
tętnicy śledzionowej. W kontrolnym badaniu angio-
-TK nie stwierdzono rekanalizacji tętnicy śledzio-
nowej (ryc. 2). Stwierdzono obszary niedokrwienia 
w polu centralnym i dolnym biegunie śledziony, jed-
nak z zachowaniem większości miąższu (część ma-
teriału embolizacyjnego przedostała się obwodowo). 
Okres po embolizacji przebiegał bez powikłań. W cią-
gu 6 miesięcy po zabiegu nie obserwowano krwawie-
nia z GOPP.

Krwawienie z brodawki większej dwunastnicy jest 
określane w literaturze medycznej jako Hemosuccus 
pancreaticus. Siedmiokrotnie częściej spotyka się 
u mężczyzn. Pierwsze doniesienie pochodzi z roku 
1931 i zostało nazwane pseudohemobilia. Więk-
szość (60-80%) krwawień z przewodu trzustkowego 
jest konsekwencją powikłań krwotocznych w prze-
biegu ostrego lub przewlekłego zapalenia trzustki. 
Rzadsze przyczyny to tętniaki prawdziwe tętnicy śle-
dzionowej, malformacje tętniczo-żylne tej okolicy oraz 
owrzodzenia przewodu Wirsunga spowodowane ka-
micą (2-6). Pojedyncze przypadki zaobserwowano 
w przebiegu dysplazji włóknisto-mięśniowej, jako sku-
tek urazu, miażdżycy, zakażenia grzybiczego lub wrzo-
dziejących wewnątrztrzustkowych torbieli pochodze-
nia żołądkowego lub dwunastniczego (2, 7). Na uwagę 
zasługują również jatrogenne przyczyny występujące 
po endoskopowej cholangiopankreatografii wstecz-
nej (ECPW), endoskopowej biopsji trzustki oraz po za-
łożeniu protezy do przewodu Wirsunga (1).

W opisywanym przypadku najbardziej prawdopo-
dobnym mechanizmem powodującym krwawienie było 
uszkodzenie ściany w przebiegu procesu zapalnego tęt-
nicy śledzionowej. W latach 1931-2008 opisano jedynie 
23 takie przypadki w literaturze anglojęzycznej (2).

Diagnostyka Hemosuccus pancreaticus jest trudna, 
ponieważ krwawienia mają charakter przewlekły, ale 
incydentalny i potwierdzenie aktywnego krwawienia 
z brodawek dwunastniczych podczas badania endo-
skopowego jest trudne (8). Selektywna angiografia jest 
najlepszą metodą diagnostyczną, ponieważ pozwala 
na dokładną lokalizację naczyniowej zmiany patolo-
gicznej. Czułość tej metody wynosi 96% pod warun-
kiem, że wynaczynienie obecne jest w trakcie badania. 
Badanie USG, TK jamy brzusznej umożliwiają ocenę 
morfologiczną trzustki z potencjalnymi stanami patolo-
gicznymi, jak zwapnienia, torbiele rzekome w przebie-
gu przewlekłego zapalenia lub tętniaki tętnicy śledzio-
nowej (8). W prezentowanym przypadku powyższe 
metody diagnostyczne potwierdziły swoją ograniczoną 
skuteczność.

Ryc. 2. Obraz angio-TK aorty brzusznej (prezentacja 3D) po 
zabiegu embolizacji: tętnica śledzionowa niedrożna – wypełnio-
na hyperdensyjnym materiałem (obserwowane uwypuklenie na 
przebiegu tętnicy – wypełnione materiałem embolizacyjnym – 
strzałka). Ślad środka embolizującego widoczny jest także w rzu-
cie śledziony

Ryc. 1. Obraz angio-TK aorty brzusznej (prezentacja 3D): na prze-
biegu tętnicy śledzionowej niewielkie uwypuklenie (strzałka) suge-
ruje obecność perforacji naczynia – potencjalne miejsce przetoki 
tętniczo-trzustkowej
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Obecnie uznaje się dwie metody leczenia – leczenie 
endowaskularne lub chirurgiczne (9-12). Embolizację 
najczęściej wykonuje się w tym obszarze spiralami me-
talowymi lub, jak w prezentowanym przypadku, tech-
niką łączoną z zastosowaniem spiral i kleju histoakry-
lowego. Podczas zabiegu prowokuje się wytworzenie 
zakrzepu w worku tętniaka. Leczenie przetoki bez tęt-
niaka jest trudniejsze. W tym wypadku należy odcin-
kowo uniedrożnić tętnicę i spowodować potencjalne 
niedokrwienie tkanek unaczynionych przez operowa-
ne naczynie (13). Metody radiologiczne umożliwiają 
uniknięcie obciążającego zabiegu chirurgicznego. Le-
czenie chirurgiczne stosuje się przy braku zmian na-

czyniowych lub nieskuteczności leczenia endowasku-
larnego (8, 14). W opisanym przypadku zastosowanie 
leczenia endowaskularnego przyniosło pożądany efekt 
terapeutyczny. Wystąpienie częściowego niedokrwie-
nia śledziony najczęściej nie powoduje istotnych impli-
kacji klinicznych (13).

Podsumowując, należy stwierdzić, że w przypadku 
podejrzenia przetoki z towarzyszącym krwawieniem 
z przewodu trzustkowego embolizacja jest metodą 
z wyboru. Leczenie endoskopowe ma charakter wy-
łącznie doraźny, natomiast leczenie chirurgiczne po-
winno być zastosowane po nieskutecznym leczeniu 
endowaskularnym.
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