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Celem pracy była analiza anatomii rozgałęzień pnia trzewnego na próbie populacji polskiej w oparciu 

o ocenę materiału sekcyjnego. Stwierdzone warianty anatomiczne opisano w odniesieniu  

do klasyfikacji japońskiego anatoma Buntaro Adachi. W 82% przypadków dominował typ I 

rozgałęzienia w konstelacji zarówno prawdziwej jak i rzekomej. Opisano również przypadek zmienności 

gałęzi wątrobowych pnia trzewnego, istotnych z punktu widzenia chirurgii wątroby i transplantologii. 

Następnie dokonano oceny pnia trzewnego na podstawie analizy tomografii wielodetektorowej 

(MDCT) z użyciem kontrastu w grupie 1000 pacjentów. W rezultacie otrzymano trójwymiarowe 

rekonstrukcje modeli pnia trzewnego i jego odmian. Wobec istniejących zmienności pnia i jego 

rozgałęzień podkreślono zasadność wykonywania MDCT z kontrastem i rekonstrukcją 3D u pacjentów 

kwalifikowanych do procedur radiologii interwencyjnej oraz chirurgii laparoskopowej i tradycyjnej. 

Dzięki dużej liczbie analizowanych angiografii MDCT aorty brzusznej wyodrębniono rzadkie 

anatomiczne warianty pnia trzewnego i podkreślono ich znaczenie kliniczne. 

Summary 

The aim of the study was to analyze the anatomy of celiac trunk branching pattern on a sample  

of the Polish population based on cadaveric dissections. The anatomical variants were described  

with reference to the classification of the Japanese anatomist Buntaro Adachi. In 82% of cases, type I 

predominated in both the true and false celiac trunk configurations. The case of hepatic artery 

variations, significant for liver surgery and transplantology has also been described. The celiac trunk 

was then assessed based on multi-detector tomography (MDCT) analysis using contrast in a group  

of 1000 patients. As a result, three-dimensional reconstructions of celiac trunk models and its varieties 

were obtained. In view of the existing variations of the trunk and its branches, the legitimacy  

of performing MDCT with contrast and 3D reconstruction in patients qualified for interventional 

radiology, laparoscopic and traditional surgery procedures was emphasized. Due to the large number 

of MDCT abdominal angiographs analyzed, rare anatomical variants of the visceral trunk were 

distinguished and their clinical significance was highlighted. 

 

 


