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ANOMÁLIE ARTÉRIÍ OBLÚKA AORTY AKO PRÍÈINA DYSPNOE
A DYSFÁGIE V DOSPELOSTI

HOLOMÁÒ M., �IMKOVIC I.

ANOMALIES OF THE AORTIC ARCH ARTERIES AS THE CAUSE
OF DYSPNOE AND DYSPHAGIA IN ADULTHOOD

roz�írený tieò pravého mediastína, �irokú v. cava superior a �iro-
kú v. brachiocephalica sin. s dlh�ie pretrvávajúcou náplòou kon-
trastnej látky (obr. 2). Po 6 mesiacoch od prepustenia z nemocni-
ce zaèala pracova� ako upratovaèka. Po mesiaci práce mala opä�
po námahe dyspnoe, zvý�enú únavu, opuchy dolných konèatín.
Poruchy deglutinácie nemala.

Pacientku odporuèili do ambulancie ÚKVCH na prijatie a hos-
pitalizáciu. S operáciou súhlasila. Pri prijatí chu� do jedla dobrá,
moèenie a stolica bez �a�kostí. Menopauza od novembra 1980.
Námahové dyspnoe, bez deglutinaèných �a�kostí.

Röntgenologické vy�etrenie hrudníka

V mieste dolného p¾úcneho po¾a vpravo je zní�ená transpa-
rencia. Dva prsty nad bránicou prebieha li�ta zhrubnutého interlo-
bárneho priestoru, srdce je do¾ava dilatované.

Tracheografia

Metrasovou cievkou instilovaný Hytrast (v reliéfovej náplni)
ukazuje jasnú aortálnu impresiu zo zadnej strany vpravo (obr. 3).
Pa�erák v mieste articulatio sterno-clavicularis je odtlaèený do¾a-
va a zú�enie imponuje ako pri zdvojenom oblúku aorty (obr. 4).

Tomografické snímky

Pravý bronchus je v oblasti vetvenia v håbke 8�11 cm stla-
èený, tak�e jeho vetvenie je zaoblené, bronchus pre stredný lalok
je zhora i zdola stlaèený a tým mierne zú�ený tieòom patriacim
pravostrannému oblúku aorty (obr. 5).

Angiografia oblúka aorty

Arcus aortae dexter, stenóza priedu�nice podmienená fibróz-
nym pruhom pri pravostrannom oblúku aorty (obr. 6).

Epikríza

Pacientka s podozrením na pravostranný oblúk aorty s výraz-
nými dýchacími �a�kos�ami. Aortografiou dokázaný pravostranný

Anomálie artérií odstupujúcich z oblúka aorty sú pod¾a Piffa-
reho a spol. (14) dos� èasté a vyskytujú sa u 0,5�1 % normálnej
populácie. Výrazná väè�ina je asymptomatická, a preto sa ani in-
tra vitam nepozná. Abbottová (1) vo svojom materiáli (1000 pit-
vaných vrodených srdcových chýb) na�la anomálie odstupu arté-
rií z oblúka aorty v 3 % prípadov. Èasto nájdeme tieto anomálie
v prácach z detských kardiochirurgických pracovísk, kde sa hod-
notia desiatky a� stovky detí (9, 19, 20). V svetovej literatúre sa
táto chyba v dospelosti opisuje ojedinele.

U na�ich operovaných pacientov s anomáliou odstupu artérií
z oblúka aorty sme sa v období od 1979 do 1990 stretli s touto
vývojovou chybou len u jednej dospelej pacientky (21).

V tejto práci uvádzame diagnostiku a lieèbu uvedenej ano-
málie.

Pacientka sa narodila roku 1933, bola hospitalizovaná na
ÚKVCH od 6.11.1981 do 23.11.1981.

RA: Brat prekonal 3-krát NMCP, sestra operovaná na srdce
v Prahe, t.è. ako 50-roèná sa cíti dobre. Starý otec zomrel na
tbc. Výskyt iných ochorení v rodine neudáva.

OA: Pacientka prekonala okrem be�ných detských ochorení aj
zápal pohrudnice vo veku 8 rokov. Roku 1973 mala zlomeninu ¾a-
vej dolnej konèatiny v èlenku. Asi 8 rokov sa lieèi pre �a�kosti krè-
nej a driekovej chrbtice. Pre toto ochorenie bola pacientka vy�etre-
ná a absolvovala kúpe¾nú lieèbu. Pri röntgenologickom vy�etrení
hrudníka zistili gu¾ovitý útvar, dobre ohranièený, ve¾kosti 2x3 cm.
Útvar bol ulo�ený v mieste pripojenia k¾úènej kosti na mostík.

Vy�etrenie na BK bolo negatívne.
Základné vy�etrenia urobili v okresnej nemocnici, odkia¾ pa-

cientku poslali na hrudnochirurgické pracovisko. Pri pravostran-
nej anterolaterálnej torakotómii zistili pravostranný oblúk aorty
a na následnej aortografii aberantnú a. subclavia sin., ktorá odstu-
povala z aorty Kummellovým divertikulom. Kavografiou zistili
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Obr. 1. Schéma anatomickej situácie u pacientky po disekcii �truktúr
(z¾ava): Pa�erák a priedu�nicu zviera prstenec, ktorý tvorí pravo-
stranný oblúk aorty, ¾avostranný ductus arteriosus a pravá vetva a.
pulmonalis.
Fig. 1. The scheme of anatomical situation in a patient after dissec-
tion of structures (from left): Esophagus and trachea are comprized
by an annulus which is formed by the right-sided arch of aorta, left-
sided ductus arteriosus and the right branch of pulmonary arteria.

Obr. 2. Kavografia: �iroká vena cava superior a pomerne �iroká v.
brachiocephalica sin. s dlh�ie pretrvávajúcou náplòou kontrastnej
látky.
Fig. 2. Cavography: Wide superior vena cava and a relatively wide
left brachiocephalic vein with long-term persistance of contrast sub-
stance.

Obr. 3. Tracheografia: Metrasovou cievkou instilovaný Hytrast (v re-
liéfovej náplni), ukazuje jasnú aortálnu impresiu zozadu a z pravej
strany.
Fig. 3. Tracheography: Hytrast instilled by Metras cathetre (in relief
deposit) indicates the clear aortic impression from the back and right.

oblúk aorty so stenózou priedu�nice. Pacientka kardiopulmonál-
ne stabilizovaná, v pokoji bez �a�kostí, stav po torakotómii. Pa-
cientka objednaná na operáciu na február 1982.

Operácia 16.2.1982

V intratracheálnej anestézii v polohe na pravom boku z ¾a-
vostrannej torakotómie v 4. medzirebrí otvorená ¾avá pohrudni-

cová dutina. Po uvo¾není zrastov pleury, za n. phrenicus, vyprepa-
rovaný ductus arteriosus dlhý 2 cm a hrubý 6 mm. Ductus arterio-
sus s oblúkom aorty a p¾úcnicou prstencovite zvierali priedu�ni-
cu a pa�erák. Po preru�ení ductus arteriosus a po pre�ití jeho kon-
cov sme uvo¾nili obe �truktúry zo zovretia. Drén do pohrudnico-
vej dutiny, sutúra hrudnej steny vo vrstvách.

Záver

1. pravostranný oblúk aorty,
2. stlaèenie ezofágu a priedu�nice medzi aortou, ductus arte-

riosus a p¾úcnicou,
3. na identifikáciu ezofágu zavedená sonda do �alúdka,
4. preru�ením ductus arteriosus a mobilizáciou priedu�nice

a pa�eráka sme odstránili zú�enie oboch týchto �truktúr.

Diskusia

Vrodené anomálie odstupov ciev z oblúka aorty, ako sme
uviedli na zaèiatku práce, sa v be�nej populácii vyskytujú v 0,5�
1 %. Ve¾ká väè�ina z nich je asymptomatická, intra vitam sa nepo-
zná a nepotrebuje ani operaèné rie�enie.

Za obdobie 1979 a� 1990 (21) sme pre klinické príznaky dys-
pnoe, resp. dysfágie operovali 23 detí, u ktorých peroperaèná dg
bola nasledujúca:

1. arcus aortae duplex 12-krát, + a. subclavia dx. s odstupom
z aorta descendens 1-krát,
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2. väzivový prstenec zu�ujúci priedu�nicu a pa�erák, ductus
arteriosus stenotisans 4-krát,

3. arcus aortae dexter, aorta descendens sin. 3-krát,
4. sluèka a. pulmonalis sin. �krtiacej priedu�nicu 1-krát,
5. odstup a. subclavia dx. z aorta descendens v ¾avom hrudní-

ku 1-krát.
V na�om súbore sme zistili èastej�í výskyt ochorenia u chlap-

cov (20:3). V literatúre sa uvádza pomer 2�3:1.
Pri porovnaní výskytu anomálií artérií odstupujúcich z oblúka

aorty v detskom a dospelom veku je nieko¾ko rozdielov, na ktoré
chceme upozorni�. Poèet publikovaných detí s touto vývojovou chy-
bou je nepomerne vy��í ako u dospelých. Rozdielne sú aj typy ano-
málií a ich èastos� výskytu v detskom a dospelom veku. Dvojitý
aortálny oblúk, ktorý je najèastej�ou vývojovou chybou v detstve,
sa u dospelých, ako uvádza literatúra, vyskytuje len ojedinele.

Indikácie na operaènú lieèbu v dospelom veku ovplyvòuje
predov�etkým vek a z toho vyplývajúce komplikácie. Tieto roz-
diely bude vidie� aj z krátkeho preh¾adu literatúry a z analýzy na�ej
pacientky, ktoré uvádzame.

1. Arcus aortae duplex, Kron a spol. (12), uverejnili jedného
50-roèného pacienta, u ktorého pre�ali pri operácii prednú èas�
oblúka aorty a aj v¾avo ulo�ené ligamentum arteriosum. Pacient
mal výrazne stlaèenú priedu�nicu a pa�erák. Je to jediný nami

nájdený pacient v dospelom veku, ktorý sa pre �a�kosti podrobil
operácii.

2. Na�a dospelá pacientka s arcus aortae dexter s ¾avostran-
ným ligamentum arteriosum aj napriek du�nosti trikrát rodila a ab-
solvovala aj pravostrannú torakotómiu. Definitívnej korekcii chy-
by (druhá torakotómia) sa podrobila ako 49-roèná. Opakovanú
hrudnú operáciu zapríèinila nesprávna interpretácia röntgenolo-
gického hrudného a ezofágografického nálezu, èo by sa nestalo
pri dne�ných mo�nostiach ultrazvukového vy�etrenia, CT, prípad-
ne vy�etrenia pomocou magnetickej rezonancie. S ïal�ím výsky-
tom arcus aortae dexter a ¾avostranným ligamentum arteriosum
v dospelom veku sme sa nestretli.

3. Park a spol. (13) zozbierali v literatúre 6 prípadov pa-
cientov vo veku 17 a� 69 rokov s ¾avostranným oblúkom aorty
a pravostranným ligamentum arteriosum. V�etci pacienti boli
mu�ského pohlavia, dvaja mali dysfágiu a jeden dyspnoe. Dia-
gnózu u týchto dospelých pacientov urèili autori pomocou ezo-
fágogramu, resp. angiograficky, ale �iaden sa nepodrobil ope-
rácii.

4. Haten a spol. (8), Faurchy a spol. (6) zozbierali 5 prípadov
pacientov so sluèkou a. pulmonalis sin., ktorá obtáèala ¾avý bron-
chus. Pacienti boli bez príznakov a pod¾a autorov nepotrebovali
operáciu.

Obr. 4. Ezofágografia: V oboch projekciách je pa�erák stenotizovaný
a odtlaèený do¾ava, stlaèenie imponuje ako pri zdvojenom oblúku aor-
ty.
Fig. 4. Oesophagography: Both projections display the esophagus ste-
notized and pressed to the left, the compression imposes as in doubled
aortic arch.

Obr. 5. Tomografické snímky: Pravý bronchus je v oblasti vetvenia
v håbke 8�11 cm stlaèený pravostranným oblúkom aorty.
Fig. 5. Tomograhic pictures: The right bronchus is in the area of bran-
ching in the depth of 8�11 cm compressed by the right-sided aortic
arch.
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5. Poslednú skupinu z anomálií artérií odstupujúcich z oblú-
ka aorty tvorí:

a) a. subclavia dx. z aorta descendens, ktorá prechádza cez
mediastínum medzi pa�erákom a chrbticou, smeruje do priestoru
medzi k¾úènu kos� a pravé rebro tesne za vena subclavia dx. a mus-
culus scalenus,

b) v dospelom veku v mieste odstupu �a. lusoria� z aorty èasto
vzniká výdutina tzv. Kummellova aneuryzma (2, 10, 15), ktorá je
príèinou dysfágie � tzv. �dysfagia lusoria�. V porovnaní s pred-
chádzajúcimi anomáliami oblúka aorty je pomerne èastá.

V súborných prácach uverejnili Jauch a spol. (11) 37, Pomé
a spol. (14) 20 a Esposito (5) 16 prípadov pacientov s uvedenými
anomáliami. Výskyt ochorenia s vekom narastá, aby vrchol do-
siahol v �iestom decéniu. Autori v publikáciách zverejòujú v�ak
len jednotlivé prípady, maximálne 2�3 pacientov.

Aneuryzma v poèiatoèných �tádiách má ve¾kos� lieskovca, ale
mô�e neskôr dosiahnu� a� priemer 15 cm. V terminálnom �tádiu
je u tretiny prípadov príèinou spontánnej ruptúry alebo perope-
raèného krvácania. Mu�i a �eny sú rovnako postihnutí. Z pridru-
�ených ochorení sa vyskytuje koarktácia aorty a aneuryzma bru�-
nej aorty.

Abnormálny priebeh a. subclavia dx. mô�e by� bez príznakov.
Najèastej�í príznak je dysfágia vyskytujúca sa najskôr pri tuhých
jedlách, ktorá mô�e vies� ku schudnutiu chorého (4, 16, 17). Zried-
kavej�í príznak je dyspnoe a boles� za sternom. Ojedinele býva
ka�e¾, zachrípnutie, závrate, Hornerovo trias, príznaky mozgovej
embólie a apoplexie. Nie èastý, ale záva�ný príznak je hematemé-
za (3). Je prejavom ruptúry aneuryzmy do pa�eráka. Èastej�ie sa
vyskytuje ruptúra aneuryzmy do ¾avej pohrudnicovej dutiny. Opí-
saná je aj disekcia aorty v mieste odstupu anomálnej artérie, ako
aj embólia do pravej hornej konèatiny.

Ideálna operácia (18) má odstráni� aneuryzmu a spojením pra-
vej arteria subclavia s aortou sa dosiahne dobré krvné zásobenie
hornej konèatiny. Samo odstránenie aneuryzmy bez rekon�truk-
cie a napojenia artérie na aortu je príèinou �subclavian steal� syn-
drómu, slabosti hornej konèatiny, poruchy vý�ivy a� gangrény èasti
konèatiny. Defekt v mieste aneuryzmy si niekedy vy�aduje roz-
siahlu rekon�trukciu a. subclavia, ale aj príslu�nej èasti aorty po-
mocou dakronových protéz. Uvedená operácia pod¾a ve¾kosti ane-
uryzmy potrebuje èastej�ie ¾avostrannú ako pravostrannú torako-
tómiu. Pri men�om náleze mo�no urobi� výkon aj z mediálnej ster-

notómie. Pri vo¾be prístupu sa pou�ívajú kombinované prístupy,
z ktorých najèastej�ia je ¾avostranná torakotómia s obna�ením a.
subclavia dx. na krku. Mo�no pou�i� aj dvojdobý postup, pri kto-
rom sa v prvej etape uzatvorí a. subclavia naslepo, ktorá sa neskôr
spojí s aortou.

Z uvedeného je zrejmé, �e v prístupe a v operaènom postupe
nie je zhoda. Vyplýva to z publikácií, v ktorých autori uvádzajú
operáciu jedného, dvoch, maximálne troch pacientov, èo neumo�-
nilo stabilizova� èasto komplikovaný operaèný postup.

Na záver mo�no poveda�, �e anomálie odstupu artérií z ob-
lúka aorty v dospelom veku sú podstatne zriedkavej�ie ako v no-
vorodeneckom veku. Najviac údajov nájdeme o abnormálnom
odstupe arteria subclavia dextra z aorty èasto kombinovanú s ane-
uryzmou pri odstupe. Pre èastý výskyt ruptúry aneuryzmy sa
operácia indikuje v�dy. Ostatné anomálie, ako arcus aortae dup-
lex, arcus aortae dexter a ¾avostranné ligamentum arteriosum (ná�
prípad), ¾avostranný oblúk aorty a pravostranné ligamentum ar-
teriosum, sluèka ¾avej vetvy a. pulmonalis, ktorá stláèa priedu�-
nicu, sa vyskytujú v dospelom veku len výnimoène. Väè�inou
nerobia �a�kosti a len v dvoch prípadoch bol potrebný chirur-
gický výkon.
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1. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA O LEKÁRSKOM
VZDELÁVANÍ

Téma: Výchova lekárov pre tretie tisícroèie
Miesto a èas: Bratislava, LFUK, 2.�5.10.1997

Projekt vzali pod svoju zá�titu dekani v�etkých troch fakúlt,
prièom organizátori sú LFUK, BSM a SloMSA. Konferencia je
urèená nielen pre pedagógov, ale aj pre �tudentov. Pozvaní sú aj
zahranièní predná�atelia.
Hlavné témy:
1. Výuèba teoretických predmetov
2. Výuèba klinických predmetov
3. Výuèba lekárskej etiky

Cie¾om konferencie je vytvori� priestor na diskusiu a výmenu
názorov na nasledujúce témy:
1. Analýza súèasného stavu lekárskeho vzdelávania
� poh¾ad zo zahranièia
� poh¾ad dekanov lekárskych fakúlt
� poh¾ad �tudentov
2. Výuèba teoretických predmetov
� neoddelite¾ná súèas� výuèby � základ pre kliniku
� horizontálna a vertikálna integrácia predmetov
� definovanie nevyhnutného jadra �tudijných predmetov
� problematika volite¾ných predmetov a mo�nosti �tudentov

samostatnej�ie si organizova� �túdium
� �problem based learning�
3. Výuèba klinických predmetov
� �problem based learning�
� �case based learning�
� blokový systém prednosti, efektivita, organizaèné zabezpeèe-

nie
� výuèba klinických zruèností a jej etický rozmer
4. Podèiarknu� význam výuèby lekárskej etiky ako výchovné-

ho procesu budúceho lekára
� na prahu 3. tisícroèia sme èasto postavení pred problémy, kto-

rých rie�enie sa spája s ve¾mi �a�kým morálnym rozhodova-

ním. Je to dôsledok vývoja biológie, genetiky atï. Sú v�ak
lekári pripravení tieto problémy zvládnu�? Lekárska fakulta
nemá vychova� len èloveka s encyklopedickými vedomos�a-
mi, ale aj èloveka so vz�ahom k pacientovi, èloveka, ktorý cíti
zodpovednos� za svoje povolanie.

5. Skúsenosti so zavádzaním nových prvkov do výuèby
� v Európe je trend zmien �tudijných programov na LF
� zmena curriculla na III. LF University Karlovy
� skúsenosti so zmenou �tudijných programov na LFUK � po-

zitíva, negatíva
6. Predstavy o budúcnosti výchovy lekárov na Slovensku

Pod¾a èasopisu Spasmus A zrodila sa konferencia ...

Vá�ené kolegyne, vá�ení kolegovia,

v mene Lekárskej fakulty UK si Vás dovo¾ujem pozva� na kon-
ferenciu Výchova lekárov pre tretie tisícroèie. Informaèná ex-
plózia 20. storoèia priná�a mnoho problémov a mnoho z nich zos-
táva nevyrie�ených. Nová terminológia, nové metódy, nové zruè-
nosti vedú k stále výraznej�ej �pecializácii a� atomizácii medicí-
ny. Dosiahli sme stav, keï je medziodborová komunikácia stále
�a��ia. Mo�no zajtra nebudeme schopní komunikova� ani v rámci
odboru. Kto bude uskutoèòova� triedenie a syntézu nových po-
znatkov? V snahe by� mimoriadne objektívnymi sa sna�íme nie-
kedy zbavi� zodpovednosti � vyhovárajúc sa na èíselné údaje z po-
èítaèa. Ak nepreberieme plnú zodpovednos� a práva my, mô�e ich
prebra� niekto, kto nemusí by� práve kompetentný. Tieto a mnohé
iné problémy chceme s Vami prediskutova�.

Prof. MUDr. I. Ïuri�, DrSc.
dekan LFUK Bratislava
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