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Ο σκοπός αυτής της αναδρομικής μελέτης είναι

διπλός:

α) να αναδείξει το ρόλο της MDCTA στην
αξιολόγηση των ανατομικών παραλλαγών των
ενδοκρανιακών αρτηριών

β) να επισημάνει την κλινική τους σημασία με
χαρακτηριστικά παραδείγματα



Μελετήθηκαν αναδρομικά 1932 ασθενείς που
υποβλήθηκαν σε CT αγγειογραφία εγκεφάλου
και/ή καρωτίδων με τη βοήθεια πολυτομικού
αξονικού τομογράφου, τα τελευταία 10 χρόνια.

Οι κύριες ενδείξεις ήταν συμπτωματική ή
ασυμπτωματική καρωτιδική νόσος, οξύ ισχαιμικό
επεισόδιο, επίμονη κεφαλαλγία, ενδοκρανιακή
αιμορραγία (υπαραχνοειδής, ενδοεγκεφαλική ή
ενδοκοιλιακή ), αγγειίτιδα του ΚΝΣ.

Οι αξονικές αγγειογραφίες των ασθενών
μελετήθηκαν για την παρουσία καρωτίδο-βασικών
αναστομώσεων και άλλων ανατομικών
παραλλαγών των αρτηριών του εγκεφάλου.



 Πρωτόκολλο CTA καρωτίδων:

Οι ασθενείς τοποθετήθηκαν σε ύπτια θέση με υπερέκταση αυχένα. Η σάρωση

ξεκίνησε από το επίπεδο του αορτικού τόξου και περιελάμβανε ολόκληρη την
κρανιακή κοιλότητα.

*Αφαίρεση τυχόν πρόσθετης οδοντοστοιχίας.

 Πρωτόκολλο CTA εγκεφάλου:
Οι ασθενείς τοποθετήθηκαν σε ύπτια θέση. Η σάρωση ξεκίνησε από το επίπεδο
της βάσης του κρανίου και περιελάμβανε ολόκληρη την κρανιακή κοιλότητα.

 Και στα δύο πρωτόκολλα με τη βοήθεια αυτόματου εγχυτή έγινε ενδοφλέβια
έγχυση 120 ml σκιαγραφικού με ρυθμό 3,5 ml/sec. Η περιοχή ενδιαφέροντος στη
CTA καρωτίδων τοποθετήθηκε στο αορτικό τόξο, ενώ στη CTA εγκεφάλου στην
ανώτερη αυχενική μοίρα (Α3 επίπεδο). Το κατώτατο όριο πυκνότητας του
σκιαγραφικού ορίστηκε ως 100 HU. Όταν γινόταν υπέρβαση αυτού του ορίου
ξεκινούσε αυτόματα η ελικοειδής σάρωση. Το πάχος τομής στην αγγειογραφία
καρωτίδων ήταν1,25 mm και στην αγγειογραφία εγκεφάλου 0,625 mm.

 Τα δεδομένα αναλύθηκαν σε σταθμό εργασίας με δυνατότητα ανασυνθέσεων σε
3 επίπεδα (MPR) και εφαρμογής 3D αλγόριθμων.



Καρωτίδο-βασικές αναστομώσεις:

 Εμβρυικού τύπου οπίσθια αναστομωτική αρτηρία (Foetal p Com)
(24%)

 Υπογλώσσια αρτηρία (0,047 %)
 Saltzman τύπου 2 τρίδυμη αρτηρία (0,047%)
 τύπου 1 proatlantal intersegmental artery (0,115%)

Άλλες ανατομικές παραλλαγές ενδοκρανιακών αρτηριών

 Υποπλαστικό Α1 τμήμα της πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας (27%)
 Απλασία Α1 τμήματος της πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας (9%)
 Υποπλαστικό V4 τμήμα της σπονδυλικής αρτηρίας (5%), ενώ σε 1,8 %

το τμήμα της ήταν τελείως ή μερικώς απλαστικό
 Ασύζευκτη πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία (0,3 %)
 Τριχασμός πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας (1,2 %)
 Θυριδοποίηση ενδοκράνιων αρτηριών (1%)
 Επικουρική μέση εγκεφαλική αρτηρία



Εικ.1 CTA VRT 3D ανασύνθεση: ΑΡ Foetal p Com
(κίτρινο βέλος).

Εικ.2: CTA VRT 3D ανασύνθεση αναδεικνύει ΔΕ
Foetal P Com (μαύρο βέλος) με ένα μεγάλο
ανεύρυσμα στην έκφυση του αγγείου (κίτρινο
βέλος)

Εικ.3: DSA (πλάγια λήψη)της ΔΕ ICA αναδεικνύει
την Foetal P Com (κόκκινο βέλος) και ένα μεγάλο
ανεύρυσμα στην έκφυση του αγγείου (μαύρο
βέλος), το οποίο δεν μπορεί να «θυσιαστεί».

Εικ.4: DSA μετά από εμβολισμό (πλάγια λήψη) της
ΔΕ ICA αναδεικνύει καλή βατότητα της Foetal P
Com (κόκκινο βέλος) και πλήρη σύγκλειση του
ανευρυσματικού σάκου (μαύρο βέλος)

Κατά την ανάπτυξη των σπονδυλικών αρτηριών και εγκατάστασης
της οπίσθιας κυκλοφορίας , μπορεί να συμβεί παραμονή μια από τις
εμβρυικού τύπου αναστομώσεις. Αν η p Com παραμείνει ως η κύρια
παροχή της οπίσθιας κυκλοφορίας ονομάζεται Foetal p Com. Είναι μια
συχνή ανατομική παραλλαγή (20-30 %), συναντάται είτε μονόπλευρα,
είτε αμφοτερόπλευρα.

Στη CTA αναγνωρίζεται η προέλευση της οπίσθιας εγκεφαλικής
αρτηρίας από την ICA καθώς και η απουσία του σύστοιχου P1
τμήματος της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας που συνδέεται με την
βασική.
Η κλινική σημασία της αναγνώρισης αυτής της ανατομικής
παραλλαγής είναι διπλή :
1)Στη θεραπεία ασθενών με ανεύρυσμα της p Com στο οποίο το αγγείο
εξέρχεται από τον ανευρυσματικό σάκο όπως στο περιστατικό που
περιγράφεται στις εικόνες 2, 3 και 4. Σε αυτές τις περιπτώσεις
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην απόφαση του αν μπορούμε να
“θυσιάσουμε” την p Com ή όχι (εμβρυικού τύπου ή όχι).
2) Σε περιπτώσεις ισχαιμικού εμφράκτου ινιακού λοβού, όπου μπορεί
να ευθύνονται αθηρωματικές αλλοιώσεις ή άλλη παθολογία από τις
καρωτίδες (π.χ. διαχωρισμός)

Εικ.1

Εικ.2

Εικ.3 Εικ.4



Εικ. 5α CTA (VRT 3D ανασύνθεση) Η υπογλώσσια 
αρτηρία  (PPHA)προέρχεται συνήθως από την ICA 
στο επίπεδο  C1-C3, διασχίζει το υπογλώσσιο 
τρήμα (Εικ. 5β μαύρο βέλος) και συνδέεται με το 
κατώτερο τμήμα της βασικής αρτηρίας.

Κλινική σημασία:

•-χειρουργικές επεμβάσεις βάσης κρανίου

•-Wada τεστ 

•-Ο υπογλώσσιος κλάδος της ανιούσας 
φαρυγγικής αρτηρίας  είναι υπόλειμμα 
της PPHA. Έτσι, εμβολισμός αγγείου στην 
άνω φαρυγγική περιοχή μπορεί να 
οδηγήσει σε έμφρακτο της 
σπονδυλοβασικής κυκλοφορίας

Εικ. 6 CTA (VRT 3D ανασύνθεση) Η ΑΡ  

τρίδυμη αρτηρία  (PPTA) προέρχεται από 
τη σηραγγώδη μοίρα της καρωτίδας και 
συνδέεται με τη βασική στο άπω τμήμα 
της. Το εγγύς τμήμα της βασικής 
αρτηρίας είναι συνήθως αλλά όχι πάντα 
υποπλαστικό, όπως στο ανωτέρω 
παράδειγμα, το οποίο ταξινομείται ως 
Saltzman  s type IΙ ή  Woen s type 3. 
Επίσης, αναγνωρίζεται ΑΡ foetal p Com

Κλινική σημασία:

-Wada test

-ενδοαγγειακοί χειρισμοί

Εικ.5β
Εικ. 6

Εικ.5α



Εικ. 7 CTA (VRT 3D ανασύνθεση) 
αναδεικνύει υποπλαστικό ΔΕ Α1 τμήμα 
της πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας 
(λευκό βέλος) σε ασθενή με ανεύρυσμα της 
πρόσθιας αναστομωτικής. Συνυπάρχει και 
παρουσία Foetal p Com σύστοιχα (κίτρινο 
βέλος)

Αν και αυτή η ανατομική παραλλαγή 
παρατηρείται στην πλειοψηφία των 
ασθενών με A com ανευρύσματα, ο ρόλος 
της στο σχηματισμό των ανευρυσμάτων 
δεν είναι ξεκάθαρος.

Εικ. 8 CTA 3D ανασύνθεση  αναδεικνύει 
θυριδοποίηση της βασικής αρτηρίας 
στο εγγύς τμήμα της (κόκκινο βέλος)

Πιο συχνά ανευρίσκονται στο 
σπονδυλοβασικό σύστημα, ενώ κάποιες 
ανευρίσκονται στην πρόσθια 
αναστομωτική αρτηρία.

Κλινική σημασία:

Η συσχέτιση τους με την παρουσία 
ανευρυσμάτων στο ύψος της 
θυριδοποίησης.

Εικ. 7 Εικ. 8



Η ανατομική παραλλαγή της επικουρικής μέσης
εγκεφαλικής αρτηρίας (ΑccMCA) αντιπροσωπεύει τη
φυλογενετική προέλευση της MCA από μια ομάδα αγγείων
με παρόμοια χαρακτηριστικά στα πρώιμα στάδια της
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου και της αρτηρίας του
Heubner (RAH). Έτσι προέλευση της AccACA από την άπω
ACA αντιπροσωπεύει διευρυμένη RAH.

H ΑccMCA πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από διπλή MCA.
Εμβρυολογικά, η ΑccMCA αρδεύει το ραβδωτό σώμα και
προέρχεται από το εγγύς ή άπω τμήμα της ACA, ενώ η
διπλή MCA αρδεύει το φλοιό και προέρχεται από την
τελική ICA.

Η ΑccMCA είναι εξαιρετικά σπάνια ανατομική παραλλαγή
(0,3-4%) και περιγράφεται σε σχέση με ανευρύσματα
εγκεφάλου. Ο πιο σημαντικός ρόλος αναγνώρισης αυτής
της ανατομικής παραλλαγής είναι σε περιπτώσεις
σοβαρής στένωσης/ απόφραξης της εγγύς καρωτίδας,
όπου το αγγείο αυτό αποτελεί φυσικό bypass.

Στο παράδειγμα μας αναδεικνύεται σε στεφανιαίο
επίπεδο απόφραξη της ΑΡ έσω καρωτίδας στο εγγύς
τμήμα της λόγω εκτεταμένης αθηροσκλήρωσης (Εικ. 9,
κόκκινο βέλος).

Εικ.10 Στη VRT 3D ανασύνθεση αναδεικνύεται ΑccMCA
(κόκκινο βέλος) ως ένα αγγείο που προέρχεται από το Α2
τμήμα της σύστοιχης ACA

Εικ.11: Εγκάρσια MIP ανασύνθεση αναδεικνύει την πορεία
της ΑccMCA (μαύρες κεφαλές βελών) μέσω ενός
αναστομωτικού δικτύου (moya moya type) στο επίπεδο του
ΑΡ Μ1 τμήματος (κόκκινο βέλος) το οποίο υποκαθιστά την
αποφραγμένη εγγύς MCA. H MCA είναι βατή στο
περιφερικό της τμήμα (μαύρο βέλος). Ο ασθενής δεν έχει
υποστεί ισχαιμικό έμφρακτο σύστοιχα.

Εικ. 10

Εικ. 9

Εικ. 11



 Σε όλες τις περιπτώσεις η CTA ήταν ένα εξαιρετικό
διαγνωστικό μέσο που παρείχε όχι μόνο υψηλής ανάλυσης
αγγειογραφικές εικόνες, αλλά και λεπτομέρειες για τις
περιβάλλουσες δομές (πχ οστά), σημαντικό στοιχείο για την
τεκμηρίωση πολλών ανατομικών παραλλαγών.

 Η γνώση των ανατομικών παραλλαγών των αρτηριών του
εγκεφάλου είναι πολύ σημαντική για το θεραπευτικό
σχεδιασμό των ασθενών που χρήζουν χειρουργικής ή
ενδαγγειακής θεραπείας, καθώς και για την ερμηνεία
ασύνηθων και απρόσμενων κλινικών ευρημάτων.

 Η CTA μπορεί να παρέχει αυτό το είδος της πληροφορίας
απεικονίζοντας αξιόπιστα τις ανατομικές παραλλαγές των
ενδοεγκεφαλικών αρτηριών, τις βασικές από τις οποίες
πρέπει να γνωρίζει ο Ακτινολόγος.


