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Summary
Background:

A right aortic arch (RAA) is a rare congenital abnormality not always clinically manifested. The
most common symptoms include dysphagia, dyspnoea on exertion, stridor, and bronchitis, resulting
from a vascular ring around the trachea or esophagus. Asymptomatic cases may be viewed in
adulthood.

Case report:

The report presents two cases of RAA found coincidentally in adult patients diagnosed using
conventional chest X- ray and computed tomography (CT). Case 1 presents an abnormal course
of the aortic arch, first manifested as dyspnoea in adulthood. Case 2 presents RAA with the right
subclavian artery as a separate branch associated with an abnormal course of the left subclavian
artery. Asymptomatic esophageal compression was also found. The abnormality was accompanied
by numerous atherosclerotic lesions in peripheral vessels. Abnormal blood flow conditions might
have contributed to a faster progression of atherosclerosis.

Conclusions:

RAA may remain asymptomatic for the entire life. Symptoms are caused by compression of the
surrounding structures or impaired blood flow. RAA may be associated with malformations of its
branches.
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Wst´p
Do wrodzonych anomalii naczyniowych zalicza si´ m.in.
prawostronny ∏uk aorty (P¸A), podwójny ∏uk aorty, nieprawid∏owe odejÊcie t´tnicy podobojczykowej bàdê pnia
ramienno-g∏owowego [1, 2]. Zaburzenia rozwojowe t´tnic
IV ∏uku skrzelowego powstajà mi´dzy 3 a 8 tygodniem
˝ycia zarodkowego [2].
Blieden i Edwards [3] wyró˝niajà dwa typy P¸A: z lewostronnym i prawostronnym po∏o˝eniem aorty zst´pujàcej wobec
kr´gos∏upa.
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W pierwszym, któremu zwykle nie towarzyszà wady serca,
prawy ∏uk aorty przebiega z prawa na lewo na wysokoÊci
trzeciego kr´gu piersiowego poza prze∏ykiem i mo˝e wywieraç ucisk na jego tylnà Êcian´. Pierwsza odchodzi t´tnica
wspólna szyjna lewa, nast´pnie t´tnica szyjna wspólna prawa oraz t´tnica podobojczykowa prawa.
T´tnica podobojczykowa lewa zwykle odchodzi od uchy∏ku,
od którego bierze poczàtek wi´zad∏o t´tnicze lewe, ∏àczàce
si´ z t´tnicà p∏ucnà. JeÊli wi´zad∏o t´tnicze jest krótkie,
to elementy te tworzà prawdziwy pierÊcieƒ naczyniowy,
podobny jak w podwójnym ∏uku aorty.
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W drugim typie, prawy ∏uk aorty przebiega z przodu do
ty∏u, przechodzàc w aort´ zst´pujàcà, biegnàcà na prawo
od tchawicy i prze∏yku. Zwykle wspó∏istniejà inne wady:
przetrwa∏y wspólny pieƒ t´tniczy (36% przypadków),
tetralogia Fallota (34% przypadków), przetrwa∏y przewód t´tniczy, ca∏kowite odwrócenie trzewi, dekstrokardia
odosobniona. Wyró˝nia si´ trzy postacie: a) z odwróconà
kolejnoÊcià odchodzàcych od niego t´tnic (odbicie zwierciadlane); b) z nieprawid∏owà t´tnicà podobojczykowà
lewà; c) z t´tnicà podobojczykowà lewà odchodzàcà od
przewodu t´tniczego.
W postaci a od ∏uku aorty odchodzi 1) pieƒ ramiennog∏owowy, który dzieli si´ na t´tnic´ podobojczykowà lewà
i t´tnic´ szyjnà wspólnà lewà, 2) t´tnica szyjna wspólna
prawa i 3) t´tnica podobojczykowa prawa. ˚adna z t´tnic
nie przebiega poza prze∏ykiem, a wi´c nie ma pierÊcienia
naczyniowego.
Postaç b, rzadsza, jest zwierciadlanym odbiciem lewostronnego ∏uku aorty z t´tnicà podobojczykowà lewà przebiegajàcà poza prze∏ykiem. PierÊcieƒ tworzy si´ tylko wtedy,
gdy istnieje przetrwa∏y przewód t´tniczy.
W postaci c od ∏uku aorty odchodzi t´tnica szyjna wspólna lewa, wspólna prawa i podobojczykowa prawa. T´tnica
podobojczykowa lewa odchodzi od przewodu t´tniczego.
Nie powstaje pierÊcieƒ naczyniowy.
Powik∏ania kliniczne wyst´pujà w postaci: dysfagii spowodowanej uciskiem prze∏yku [4–6], dusznoÊci wywo∏anej
uciskiem na drzewo oskrzelowe [4], stanów spastycznych
oskrzeli [7], nawracajàcych zapaleƒ p∏uc [8], os∏abionego
t´tna w obr´bie lewej koƒczyny górnej [9], incydentów
niedokrwienia oÊrodkowego uk∏adu nerwowego [10] i ujawniajà si´ zazwyczaj w póênym wieku doros∏ym. Przypadki
mogà jednak przez ca∏e ˝ycie przebiegaç bezobjawowo [4].
Objawowy klinicznie prawostronny ∏uk aorty u dzieci zwykle towarzyszy wadom serca [10, 11].

Figure 1. Chest X-ray. Normal image of the heart. Ascending aorta
and aortic arch slightly moved to the right.
Rycina 1. RTG klatki piersiowej. Sylwetka serca prawid∏owa. Nieznaczne
przemieszczenie aorty wst´pujàcej i ∏uku na stron´ prawà.

nieco przemieszczona w lewo [Ryc. 2, 3, 4]. Zaznaczone
w´z∏y ch∏onne przytchawiczne dolne lewe i dolne prawe.
Zw∏óknienia w segmencie 1 i 2 p∏uca prawego i w segmencie 1/2 p∏uca lewego. Okràg∏e ognisko wielkoÊci ok. 2 mm
obwodowo w rzucie segmentu 8 prawego. Zmiany rozedmowe obustronnie.
W wykonanej spirometrii uzyskano: VC IN = 79,1% normy,
FEV 1 = 87,6% normy, PEF = 57% normy, wskazujàce na
zaburzenia na poziomie drobnych oskrzeli.
Na podstawie ujemnych wyników skórnych testów punktowych wykluczono alergiczne pod∏o˝e choroby oskrzeli, mimo wybitnie podwy˝szonego poziomu przeciwcia∏
IgE=751 IU/ml (N<100).

Przypadek 1
Chora, lat 75, przyj´ta w sierpniu 2002 roku do Kliniki Chorób
Wewn´trznych i Farmakologii Klinicznej CSK ÂAM w Katowicach-Ligocie z powodu bólu stenokardialnego i z cechami
spazmu oskrzelowego. W EKG niemiarowoÊç zupe∏na na tle
migotania przedsionków ze Êrednià akcjà komór ok. 110/min.
W∏àczono leczenie farmakologiczne uzyskujàc powrót miarowego rytmu zatokowego i ustàpienie skurczu oskrzeli.
Wykonano tylno-przednie zdj´cie klatki piersiowej w pozycji stojàcej, w sposób standardowy. Z powodu przesuni´tego na prawà stron´ Êródpiersia i uciÊni´tej tchawicy
na wysokoÊci jej rozwidlenia, widocznych w badaniu RTG
[Ryc.1], przeprowadzono badanie TK klatki piersiowej.
Badanie TK wykonano w technice spiralnej, w u∏o˝eniu
pacjenta na plecach, po podaniu i.v. 100 ml Iomeronu
350 z pr´dkoÊcià 2.5 ml/s. Poczàtek skanowania w 35 s,
kierunek dog∏owowy, warstwa o gruboÊci 10mm, przesuw sto∏u 7.5 mm. Zobrazowano prawostronny ∏uk aorty,
cz´Êç zst´pujàca aorty widoczna po stronie prawej do
poziomu lewego przedsionka, nast´pnie przechodzàc
przedkr´gos∏upowo kieruje si´ na stron´ lewà. Tchawica

Figure 2. CT of the chest and mediastinum. Right aortic arch. Trachea
slightly moved to the left.
Rycina 2. TK klatki piersiowej i Êródpiersia. Prawostronny ∏uk aorty.
Tchawica nieco przemieszczona w lewo.
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Figure 3 and 4. CT of the chest and mediastinum. Right aortic arch in a 3D reconstruction.
Rycina 3 i 4. TK klatki piersiowej i Êródpiersia. Prawostronny ∏uk aorty w rekonstrukcji 3D.

Ze wzgl´du na zmiany w obrazie TK klatki piersiowej przeprowadzono konsultacj´ torakochirurgicznà, w wyniku której zalecono leczenie zachowawcze i kontrol´ radiologicznà
u pacjentki, oceniajàc wykrytà zmian´ w prawym p∏ucu
jako zadawnione ognisko pogruêlicze.

Przypadek 2
Pacjent, lat 47, zg∏osi∏ si´ w czerwcu 2002 roku do Zak∏adu
Radiodiagnostyki CSK ÂAM w Katowicach-Ligocie na badanie angio-TK ∏uku aorty z rozpoznaniem: Stenosis arteriae
carotis sinistrae et trunci brachiocephalici, celem dok∏adnej
oceny zw´˝eƒ w obr´bie du˝ych pni dog∏owowych.
Na poczàtku kwietnia 2002 wystàpi∏ u pacjenta niedow∏ad prawego nerwu twarzowego z chwilowymi
zaburzeniami mowy. Rozpoznano: Hemiparesis dextra
regrediens, Paresis nervi VII dextri, Ischaemia cerebri
suspecta. Skierowano chorego na badania dopplerowskiej
ultrasonografii przep∏ywów naczyniowych w t´tnicach
szyjnych i TK g∏owy, wdra˝ajàc typowe leczenie farmakologiczne.
Badanie TK g∏owy (04.2002) ujawni∏o w p∏acie czo∏owym
lewym drobne ogniska hypodensyjne sugerujàce zmiany
o charakterze niedokrwiennym. Badanie dopplerowskie
t´tnic szyjnych wykaza∏o zw´˝enie lewej t´tnicy szyjnej
wspólnej do 40%, bez zaburzeƒ hemodynamicznych.
Przeprowadzona nast´pnie arteriografia koƒczyn dolnych
i ∏ukografia (05.2002), wykonana przez nak∏ucie lewej
t´tnicy pachowej, wykaza∏a niedro˝ne t´tnice szyjne wspólne, wewn´trzne i zewn´trzne, zespó∏ podkradania po stronie prawej z niedro˝nym pniem ramienno-g∏owowym,
zw´˝onà t´tnicà kr´gowà lewà w miejscu odejÊcia od t´tnicy podobojczykowej, niedro˝nà t´tnic´ biodrowà wspólnà
prawà i przyÊcienne zmiany mia˝d˝ycowe t´tnicy biodro-
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wej wspólnej lewej. Ze wzgl´du na rozleg∏oÊç zmian naczyniowych pni t´tniczych zlecono angiograficzne badanie
TK i MR.
Z powodu licznych artefaktów badanie MR nie pozwoli∏o
na dok∏adnà diagnostyk´.
Badanie angio-TK klatki piersiowej [Ryc. 5, 6] przeprowadzono w technice spiralnej, w u∏o˝eniu pacjenta na plecach, po podaniu i.v. 100 ml Iomeronu 350, z pr´dkoÊcià
3.5 ml/s, poczàtek skanowania w 15 s, kierunek doogonowy, warstwa o gruboÊci 5 mm, przesuw sto∏u 2.5 mm.
Uwidoczniono aort´ piersiowà z jej odga∏´zieniami.
Stwierdzono prawostronny ∏uk aorty. Od cz´Êci wst´pujàcej i ∏uku aorty odchodzi t´tnica podobojczykowa prawa,
t´tnica szyjna wspólna prawa oraz t´tnica szyjna wspólna lewa. T´tnica podobojczykowa lewa odchodzi od cz´Êci
zst´pujàcej aorty i przechodzi ku ty∏owi od prze∏yku na
stron´ lewà. Powoduje ona uciÊni´cie i przemieszczenie
prze∏yku ku przodowi z poszerzeniem Êwiat∏a prze∏yku
powy˝ej zw´˝enia. T´tnica podobojczykowa prawa widoczna jest w swoim poczàtkowym odcinku, jej Êwiat∏o ulega
nast´pnie zw´˝eniu. Nast´pnie widoczna jest cz´Êç obwodowa t´tnicy podobojczykowej wraz z miejscem odejÊcia
t´tnicy kr´gowej prawej. Obraz ten mo˝e wskazywaç na
du˝ego stopnia zw´˝enie t´tnicy podobojczykowej prawej
lub jej niedro˝noÊç oraz wsteczne wype∏nienie poprzez
krà˝enie oboczne (t´tnic´ kr´gowà prawà). W obr´bie
t´tnic szyjnych wspólnych zmian nie stwierdzono. Widoczna t´tnica podobojczykowa lewa na ca∏ym swoim przebiegu wraz z odejÊciem t´tnicy kr´gowej.
Po konsultacji w zakresie chirurgii naczyniowej, w trzecim kwartale 2002, wykonano w Klinice Chirurgi Ogólnej
i Transplantacyjnej ÂAM w Katowicach endarterektomi´
i plastyk´ t´tnicy szyjnej wewn´trznej lewej oraz by-pass
aorto-dwuudowy.
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Przeprowadzone zabiegi operacyjne spowodowa∏y stabilizacj´ stanu neurologicznego.

Omówienie
Na podstawie analizy przedstawionych przypadków i danych literaturowych szczególne znaczenie w obrazowaniu
wrodzonych wad ∏uku aorty majà badania TK, MR i klasyczne zdj´cia RTG [6, 7, 9, 12–17].
Subramanyan i wsp. proponujà wykonanie cyfrowej angiografii subtrakcyjnej, aortografii czy arteriografii oraz TK
lub MR w celu potwierdzenia rozpoznania P¸A, opierajàc
swe wnioski o analiz´ przypadków 16 pacjentów [18].
Badaniami podstawowymi w tym doniesieniu by∏y: zdj´cie
przeglàdowe klatki piersiowej, zdj´cie boczne klatki piersiowej z doustnym podaniem kontrastu oraz echokardiografia.
Opisane przez nas przypadki wykazujà mo˝liwoÊç objawowego i bezobjawowego przebiegu klinicznego P¸A,
co znajduje odzwierciedlenie w przedstawionym poni˝ej
piÊmiennictwie.
Przypadek 1 opisuje P¸A z prawid∏owo odchodzàcymi od
niego naczyniami. Obecne u pacjentki dusznoÊç i spastyczne stany oskrzeli, z obni˝onymi wartoÊciami FEV 1 i PEV,
mogà byç wywo∏ane aortalnym uciÊni´ciem i przemieszczeniem tchawicy.
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Niektórzy autorzy donoszà o przypadkach P¸A u osób
doros∏ych z objawami imitujàcymi astm´. Pacjentów tych
leczono bezskutecznie lekami przeciwastmatycznymi, do
czasu gdy w badaniach obrazujàcych stwierdzono anomalie
naczyniowe [7, 23].
Przypadek 2 wykazuje P¸A z oddzielnym odejÊciem t´tnicy
podobojczykowej prawej i t´tnicy szyjnej wspólnej prawej
bezpoÊrednio od ∏uku. Takie anomalie sà relatywnie cz´sto
opisywane w literaturze [11,24]. W prezentowanym przypadku wyst´puje uciÊni´cie prze∏yku z jego przemieszczeniem przez lewà t´tnic´ podobojczykowà odchodzàcà
od cz´Êci zst´pujàcej aorty. U pacjenta jednak nie stwierdzono objawów dysfagii lub odynofagii, o których donosi
wi´kszoÊç autorów [5, 6].
Istniejà jednak doniesienia o ca∏kowitym braku dolegliwoÊci
ze strony uciÊni´tego prze∏yku. Olearchyk opisa∏ przypadek
27-letniej kobiety z podwójnym ∏ukiem aorty, powodujàcym
kompresj´ prze∏yku i tchawicy, u której jedynym objawem
by∏ stridor [20].
Mo˝na przypuszczaç, ˝e brak objawów w postaci zaburzeƒ
po∏ykania nie jest trwa∏y a dolegliwoÊci w pewnym okresie
˝ycia powinny si´ pojawiç.
WÊród wielu czynników wp∏ywajàcych na rozwój mia˝d˝ycy wymienia si´ zaburzony przep∏yw krwi w naczyniach,

Doniesienia literaturowe prezentujà zaburzenia ze strony
dróg oddechowych, w przypadku podobnych wad naczyniowych, a wÊród objawów przewa˝a stridor [19, 20]
i dusznoÊç [21, 22].

Figure 5. CT-angio examination of the chest and mediastinum.
Right aortic arch. The posterior wall of the trachea
is slightly compressed.
Rycina 5. Badanie angio-TK klatki piersiowej i Êródpiersia.
Prawostronny ∏uk aorty. Nieco uciÊni´ta tylna Êciana
tchawicy.

Figure 6. CT-angio examination of the aortic arch. The thoracic aorta
with its branches is imaged. Right aortic arch is diagnosed.
From the ascending aorta and the arch’s right subclavian
artery, the right and left common carotid arteries diverge.
The left subclavian artery diverges from the descending
aorta and goes posteriorly to the esophagus to the left side.
Rycina 6. Badanie angio-TK ∏uku aorty – uwidoczniono aort´ piersiowà
z jej odga∏´zieniami. Stwierdzono prawostronny ∏uk aorty.
Od cz´Êci wst´pujàcej i ∏uku aorty odchodzi t´tnica
podobojczykowa prawa, t´tnica szyjna wspólna prawa oraz
t´tnica szyjna wspólna lewa. T´tnica podobojczykowa lewa
odchodzi od cz´Êci zst´pujàcej aorty i przechodzi ku ty∏owi
od prze∏yku na stron´ lewà.
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mogàcy prowadziç do dysfunkcji Êródb∏onka. Na mo˝liwoÊç
powstawania wczesnych zmian aterosklerotycznych u pacjentów z anomaliami naczyniowymi wskazuje m.in.
Drucker i wsp. [25].
Przypuszczamy, ˝e anomalie naczyniowe powodujàce
nieprawid∏owy przep∏yw krwi, mog∏y byç jednym z czynników rozwoju, opisanych w Przypadku 2, licznych zmian
mia˝d˝ycowych.
Podsumowujàc, nale˝y stwierdziç, ˝e choç wykrycie anomalii naczyniowych jest mo˝liwe za pomocà ultrasonografii
ju˝ w okresie prenatalnym [26], doÊç cz´sto sà one nierozpoznawalne a˝ do wieku starczego. Natomiast ca∏kowicie
bezobjawowy przebieg P¸A, mo˝e byç odkryty przypadkowo. Guillem i wsp. donoszà o odkryciu P¸A u dwóch
pacjentów podczas przedoperacyjnej diagnostyki zwiàzanej
z rakiem prze∏yku. Nieprawid∏owy uk∏ad naczyƒ nie powodowa∏ ucisku na struktury sàsiednie [27].
Anatomia wady w przypadku objawowego P¸A powoduje,
˝e dolegliwoÊci pojawiajà si´ wkrótce po urodzeniu albo
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w póêniejszym wieku, wraz ze wzrostem narzàdów [2].
Niejednokrotnie, pojawiajàce si´ objawy sà mylnie przypisywane innym patologiom, co wià˝e si´ z b∏´dnie podj´tym
leczeniem.
Dlatego podczas trudnoÊci w postawieniu prawid∏owej,
ostatecznej diagnozy w kwestii przyczyn wyst´powania
dusznoÊci, ale tak˝e nawracajàcych infekcji dróg oddechowych, zaburzeƒ po∏ykania czy wymiotów, nale˝y zwróciç uwag´ na ewentualne nieprawid∏owoÊci w przebiegu
naczyƒ, wdra˝ajàc odpowiednià diagnostyk´ obrazowà [18,
20,23,28–30].

Wnioski
Przypadki prawostronnego ∏uku aorty mogà przez ca∏e
˝ycie pozostaç bezobjawowe. Objawy wywo∏ane sà
uciskiem na struktury sàsiadujàce lub wynikajà z nieprawid∏owego przep∏ywu krwi. Aorcie z prawostronnym
∏ukiem mogà towarzyszyç ró˝ne malformacje w obr´bie
jej odga∏´zieƒ.
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