
תיאור מקרה
בתי חולים שערי צדק ושניידר: מעקב ברור וטיפול 

. חודשים הגיע למרפאה עם שיעול חוזר מספר חודשים8תינוק בן , ק .נ•

.התפתחות תקינה•

צפצופים דו צידי, נשימה רעשניתבבדיקתו •

ללא שיפור–קורס טיפול באנהלציות מרחיב סמפונות וסטרואידים •

בוצעה ברונכוסקופיה גמישה–בחשד לחסימה אנטומית •



ברונכוסקופיה גמישה

לחץ פועם מצד ימין וכן מאחור-בקנה תחתוןנמצא בשליש •

חסימה משמעותית של הקנה•





CT angiography

• a right sided aortic arch with

aberrant left subclavian artery

without kommerell’s diverticulum 



Diagram: Right Aortic Arch with Aberrant Origin of Left 

Subclavian Artery

•ASA may cross - behind the esophagus (80%) 

•Or between the esophagus and the trachea (15%)

•or in front of the trachea (5%(



Aberrant subclavian artery (ASA) 

• 0.1%of population has a right sided aortic arch

• half )0.05%) have an aberrant leftyretra naivalcbus (ALSA) 

• ALSA may arise from the aorta or from the Kommerell’s diverticulum

• ALSA - form a vascular ring - esophageal and/or tracheal compressive 

symptoms

• ARSA :aberrant right subclavian artery (ARSA) 0.4% to 2.3%

• Only 5% of patients with ARSA experience symptoms



שניידר  -התינוק הועבר לניתוח 

• A left thoracotomy was performed with a division of the 

ligamentum arteriosum and a posterior fixation of right arch 

Before After



Before After

מעקב

עוצמת הנשימה  –לאחר ניתוק הטבעת הוסקוולארית חודשים3•

רעשנית פחתה והתינוק כבר יותר נינוח 



של התינוק( שנים28בן )אבא 

חודשים עקב נשימה רעשנית וקושי בבליעה מגיל 8הופנה לבליעת בריום בגיל •

(.הדסה. )חודשיים

.לחץ אחורי על הושט-בבליעת בריום•

• Heart catheterization - right aortic arch with aberrant left subclavian 

artery and ligament arteriosum (between the left subclavian and left 

pulmonary artery (



(אסימפטומאטי, היום בריא)שנה 28לפני , ניתוח של האבא

• Left thoracotomy revealed: a right aortic arch & aberrant left 

subclavian artery which originates from kommerell’s

diverticulum & ligamentum arteriosum between the diverticulum

and the left pulmonary artery. 

• The ligament was cut and the subclavian artery and the diverticulum

were diverted. 



Picard E, Tal A. Tracheal compression caused by double 

aortic arch in two sisters.

Isr J Med Sci. 1992 Nov 

• "double aortic arch" in two sisters which 

cause tracheal compression and need 

surgical intervention 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.szmc-ez.medlcp.tau.ac.il/pubmed?term=Picard E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=1468895
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.szmc-ez.medlcp.tau.ac.il/pubmed?term=Tal A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=1468895
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.szmc-ez.medlcp.tau.ac.il/pubmed/?term=picard+e+double+aaortic


dysphagia))אירועי חנק בזמן אכילת מוצקים 3–חודשים לאחר הניתוח 3•

מעקב-נ .חזרה לתינוק ק

ברונכוסקופיה חוזרת

שיפור במלציה של הקנה בהשוואה ללפני הניתוח•

לחץ אחורי פולסטיבי על הושט  •



הסתכלות על הושט



הוחזר לשניידר  

בליעת בריום•

•CT הזרקה טובה  –אנגיוגראפיה חוזר

יותר חומר ניגוד

kommerell’s diverticulum



RT. Aorta with ALSA 

& Kommerell’s Diverticulum

Burckhard F. Kommerell (1901–1990)

“a pulsating mass behind the esophagus

consists of an aortic diverticulum, from which 

subclavian artery originates”



CURRENT TOPICS REVIEW ARTICLE

Kommerell’s diverticulum in the current era:                    

a comprehensive review
Akiko Tanaka • Ross Milner • Takeyoshi Ota

Kommerell’s diverticulum is a 

developmental error with a remnant 

of fourth dorsal aortic arch, 

Named after Dr. Kommerell, a 

radiologist, who made the first

diagnosis in a living individual.

Gen Thorac Cardiovasc Surg (2015)

210 cases from 2004 to 2014

systole diastole

Kommerell’s diverticulum - Barium 

swallowing test



Kommerell’s diverticulum - surgery

• Severe esophageal or tracheal compressive symptoms

• diameter of the diverticulum orifice > 30 mm,                                        

• diameter of descending aorta adjacent to the diverticulum> 50 mm



Kommerell’s diverticulum

• Recent histological studies indicated :

The presence of cystic medial necrosis in the diverticulum wall,

which would explain the reported high rates of aortic dissection

and rupture associated with the diverticulum.

Gen Thorac Cardiovasc Surg (2015)



Kommerell’s diverticulum - early surgical intervention

Given the relatively high aortic event rate and degenerative change of

the diverticulum wall,

it might be reasonable to consider early surgical intervention

with lower threshold in size of Kommerell’s diverticulum

for surgical indication compared to standard thoracic aortic

aneurysm.



אוכל בסדר-בינתיים התינוק לדברי ההורים 

ללא אירועי חנק

?האם בכל זאת לנתח ולהסיר את המפרצת•

?לעקוב ורק אם יחמיר לנתח•

.מקרה נדיר של טבעת וסקולארית משפחתית כפגם בודד–ברור גנטי •


