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ΣΚΟΠΟΣ – ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Εισαγωγή: Η παρουσία παραλλαγών του κύκλου του Willis αποτελούν κανόνα παρά εξαίρεση.   

Σχετικές μελέτες αναφέρουν παρουσια «πλήρους» κύκλος του Willis σε μόλις 20-25% των 

ατόμων ενώ ~ 50% των ατόμων παρουσιάζουν παραλλαγές στην οπίσθια κυκλοφορία.

Σκοπός: Η περιγραφή ανατομικών παραλλαγών των ενδοκράνιων αγγείων και του κύκλου του

Willis, σε MRA υπό μαγνητικό τομογράφο 3 Tesla, με ή χωρίς τη χορήγηση σκιαγραφικού

(ακολουθία 3D Time Of Flight), καθώς και της κλινικής σημασίας τους.

Υλικό – μέθοδος: 

 Πραγματοποιήθηκε αναδρομική ανασκόπηση των εξετάσεων Μαγνητικής αγγειογραφίας 

εγκεφάλου και τραχήλου (ΜΤ 3 Τesla) κατά τη διάρκεια ενός έτους (04/2014 - 04/2015): 

 Πραγματοποιήθηκαν 208 εξετάσεις εκ των οποίων: 

 164 αγγειογραφίες TOF χωρίς σκιαγραφικό

 25 αγγειογραφίες τραχήλου-καρωτίδων CE-MRA

 19 αγγειογραφίες και με τις δύο τεχνικές TOF + CE-MRA

 Ανευρέθησαν συχνές και σπάνιες παραλλαγές οι οποίες συνίστανται στις αναφερόμενες 

παραλλαγές του κύλου του Willis και των καρωτίδων και αφορούν : Απλασία ή υποπλασία 

τμημάτων, διπλασιασμό και τριπλασιασμό, συνένωση ή θυριδοποίηση καθώς και παραμονή 

αρχέγονων αρτηριακών κλάδων.

 Οι εν λόγω παραλλαγές παρουσιάζονται υπό τη μορφή MIP και τρισδιάστατων (3D) 

ανασυνθέσεων, με σχετικές υποδείξεις.
1. Monique J. et al : Circle of Willis Collateral Flow Investigated by Magnetic Resonance Angiography Stroke. 1999;30:2671-2678.

2. Dimmick SJ, Faulder KC. Normal variants of the cerebral circulation at multidetector CT angiography. Radiographics. 29 (4): 1027-43. 



Α1 TMHMA ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ

(α) ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ Α1 (10-15%) - (β) ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ACoA 1,2 :

 Στατιστική συσχέτιση ανωμαλιών Α1 με ανευρύσματα ACoA.

Πιθανότητα αμφοτερόπλευρων εμφράκτων σε περίπτωση 

απόφραξης πρόσθιας εγκεφαλικής παρουσίας υποπλασίας –

απλασίας Α1 τμήματος.

1. Krasny A. Et al : Association of aneurysms and variation of the A1 segment. J Neurointerv Surg. 2014 Apr 1;6(3):178-83.

2. Yamaguchi K, Uchino A, Sawada A, Takase Y, Kuroda Y, Kudo S. Bilateral anterior cerebral artery territory infarction associated with unilateral hypoplasia of the A1 segment: 

report of two cases. Radiat Med 2004;22:422–425.

3. Fenestration of the anterior cerebral artery. Neuroradiology 1981;21:277–280.

ΘΥΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Α1 (0-4%) 3:

 Θυριδοποίηση.

 Τμηματικά διαιρεμένος αυλός, 
ξεχωριστός έσω, μέσος χιτώνας, 
κοινός έξω.

 Πιθανολογείται παθολογικό 
ενδοθήλιο.

 Συσχέτιση με ανάπτυξη 
ανευρύσματος 3.

(α) 3D TOF (β) 3D TOF

3D TOF



Α2 TMHMA ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ 
ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ Α2 ΤΜΗΜΑΤΟΣ (6-13%):

 Σημαντική αναγνώριση της παραλλαγής 
προ επεμβατικά.

Dimmick SJ, Faulder KC. Normal variants of the cerebral circulation at multidetector CT angiography. Radiographics. 29 (4): 1027-43. 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΣ Α2 ΤΜΗΜΑ (2-7%) – ΑΖΥΓΟΣ Α2:

 Επικρατές Α2 : Συχνή παραλλαγή.

 Απόφραξη => Έμφρακτα μετωπιαία 

αμφοτερόπλευρα εάν άζυγος πρόσθια 

εγκεφαλική (κοινό Α2 τμήμα).

3D TOF 3D TOF - MIP



ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ

ΘΥΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ (0,6% DSA – 5% νεκροψιών) 1.

 Συσχέτιση με ανάπτυξη ανευρύσματος (7 %) 2.

1. Wollschlaeger G, Wollschlaeger PB, Lucas FV, et al. Experience and result with postmortem cerebral angiography performed as routine procedure of the autopsy. Am J Roentgenol

Radium Ther Nucl Med 1967;101:68–87.

2. Sanders WP, Sorek PA, Mehta BA. Fenestration of intracranial arteries with special attention to associated aneurysms and other anomalies. AJNR Am J Neuroradiol 1993;14:675–680.

3D TOF MIP 3D TOF



ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ 
 ΕΜΒΡΥΪΚΗ 

ΟΠΙΣΘΙΑ 
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ 
ΑΡΤΗΡΙΑ

 Κοινή παραλλαγή: 
10-30%.

 Ασυμμετρία ροής 
οπίσθιας 
κυκλοφορίας υπέρ 
της εμβρυϊκής PCA. 
Σημαντική γνώση για 
εκτίμηση των 
παραμέτρων 
διάχυσης σε 
Perfusion Weighted 
Imaging (PWI) –
ασυμμετρία 
αιμάτωσης 
προσομοιάζουσα 
παθολογία.

 Απόφραξη έσω 
καρωτίδας 
=>Έμφρακτα 
κατανομής μέσης –
οπίσθιας εγκεφαλικής 
αρτηρίας.

Wentland AL et al: Fetal origin of the posterior cerebral artery produces left-right asymmetry on perfusion imaging. AJNR Am J Neuroradiol. 31(3):448-53, 2010

 ΘΥΡΙΔΟΠΟΙΗ

ΣΗ P1

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 Εξαιρετικά 

σπάνια.

 Συσχέτιση με 

ανάπτυξη 

ανευρύσματος

3D TOF

3D TOF

3D TOF

3D TOF MIP



ΤΡΙΔΥΜΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑ

Uchino A et al: Persistent trigeminal artery and its variants on MR angiography. Surg Radiol Anat. 34(3):271-6,2012

Pasco A et al: Persistent carotid-vertebrobasilar anastomoses: how and why differentiating them? J Neuroradiol. 31(5):391-6, 200434. O'Uchi

E, O'Uchi T. Persistent primitive trigeminal arteries (PTA) and its variant (PTAV): Analysis of 103 cases detected in 16,415 cases of MRA over 3 

years. Neuroradiology. 2010;52:1111–9.

Έξω τύπου  Παραμονή αρχέγονης 
τριδύμου αρτηρίας 0.1-
0.2 %. 

 Αποτελεί τη συχνότερη 
αναστόμωση καρωτίδων –
σπονδυλοβασικού στα 
πλαίσια αναπτυξιακής 
«ανωμαλίας».

 Συσχέτιση με αγγειακές 
ανωμαλίες.

 Συσχέτιση με Νευραλγία 
Τριδύμου.

 Έσω ή έξω τύπος αναλόγως 
διαδρομής εντός ή επί τα 
εκτός του τουρκικού 
εφιππίου.

 Έσω τύπου: Σημαντική 
πληροφορία πριν από 
διασφηνοειδική επέμβαση
προς αποφυγή επιπλοκών.

‘Εσω τύπου

3D TOF

3D TOF MIP

3D TOF MIP

3D TOF MIP



ΑΡΤΗΡΙΑ ΤΟΥ PERCHERON
Μαγνητική αγγειογραφία (TOF) και ανασυνθέσεις της

αναδεικνύουν κλάδο που εκφύεται από το Ρ1 τμήμα της

δεξιάς οπίσθιας εγκεφαλικής, συμβατό με την αρτηρία του

Percheron (a,b). Αμφιθαλαμικά ισχαιμικά έμφρακτα μετά

από απόφραξη του αγγείου (c).

(c)

(a) (b)



Μαγνητική αγγειογραφία με χορήγηση

σκιαγραφικού και ανασυνθέσεις της

αναδεικνύουν κλάδο που εκφύεται από το Ρ1

τμήμα της δεξιάς οπίσθιας εγκεφαλικής και

διακόπτεται, συμβατό με την αρτηρία του

Percheron (a,b). Αμφιθαλαμικά ισχαιμικά

έμφρακτα αναδικνύονται σε Flair ακολουθία

ως επακόλουθο της απόφραξης του αγγείου

(c).

(b)

(a)
(c)



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Η ανάδειξη ανατομικών παραλλαγών των αγγείων του

εγκεφάλου είναι εφικτή με τη μαγνητική αγγειογραφία

εγκεφάλου, ακόμα και χωρίς τη χορήγηση σκιαγραφικού με την

ακολουθία TOF.

 Η καταγραφή των παραλλαγών προσφέρει πολύτιμες

πληροφορίες ως προς την κατανόηση της κατανομής των

ισχαιμικών εμφράκτων.

 Ορισμένες παραλλαγές σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα

εμφάνισης ανευρυσμάτων, ή αγγειακών ανωμαλιών.

 Ορισμένες παραλλαγές έχουν σημασία για τον προεπεμβατικό

σχεδιασμό από το χειρουργό, ή τον επεμβατικό ακτινολόγο.


