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Krwotok podpajęczynówkowy
Przegląd. Przestrzenie podpajęczynówkowe (SAS) to przestrzenie wypełnione płynem mózgowo-rdzeniowym (CSF), położone pomiędzy pajęczynówką (z zewnątrz) a oponą miękką (od
wewnątrz). Ogniskowe poszerzenia SAS u podstawy mózgu oraz
wokół pnia mózgu, wcięcia namiotu oraz otworu wielkiego tworzą
zbiorniki mózgu.
SAS są unikalne pod względem anatomicznym, ponieważ otaczają całe mózgowie, rdzeń kręgowy oraz korzenie nerwów rdzeniowych, a także obejmują wszystkie duże tętnice mózgowe oraz
żyły korowe.
Ostre wynaczynienie krwi do przestrzeni CSF pomiędzy błoną
pajęczynówkową a oponą miękką może zostać wywołane przez
przecieki z tętnic lub pęknięcie żył. Krew może też dotrzeć do SAS
w związku z krwotokiem miąższowym, który przedostaje się przez
korę i oponę miękką, szerząc się na przylegającą część SAS.
Potencjalną przyczyną krwotoku podpajęczynówkowego
(SAH) może być uraz, pęknięcie tętniaka, malformacje naczyniowe lub angiopatia amyloidowa. Najczęstszą przyczyną SAH
jest uraz. Do urazowego krwotoku podpajęczynówkowego (tSAH)
dochodzi, gdy krwotok wywołany stłuczeniem mózgu lub rozdarciem żył korowych szerzy się na rowki mózgowe zakrętów przylegające do miejsca urazu. tSAH omówiono w części poświęconej
urazom.
Tętniakowy krwotok podpajęczynówkowy (aSAH). Nieurazowy, „samoistny” SAH stanowi ok. 5% wszystkich ostrych
„udarów”. Jego najczęstszą przyczyną jest pęknięcie wewnątrzczaszkowego tętniaka workowatego („berry” aneurysm) (aSAH).
Ponieważ większość tętników workowatych jest położonych na
kręgu Willisa lub na rozwidleniu tętnicy środkowej mózgu (MCA),
najczęstszym miejscem położenia aSAH jest zbiornik nadsiodłowy
oraz bruzdy Sylwiusza.
Tętniakowy SAH może mieć charakter ogniskowy bądź rozlany. Próby precyzyjnego określenia położenia anatomicznego
podejrzanego tętniaka wewnątrzczaszkowego w oparciu o rozmieszczenie SAH z konieczności pozostają niedokładne. Przednio-międzypółkulowy aSAH jest zwykle związany z pęknięciem
skierowanego ku górze tętniaka tętnicy łączącej przedniej (ACoA).
aSAH obserwowany pierwotnie w zbiornikach tylnego dołu
czaszki i/lub komorze IV wskazuje na tętniaka tętnicy móżdżkowej tylnej dolnej (PICA). Tętniaki bifurkacji lub trifurkacji MCA
mogą powodować powstawanie ogniskowych krwotoków w obszarze przylegającej szczeliny Sylwiusza.
W przypadku wielu rodzajów tętniaków krew podpajęczynówkowa może znaleźć się w obrębie zbiornika nadsiodłowego,
zwłaszcza zaś tętniaków zlokalizowanych w połączeniu tętnicy
szyjnej wewnętrznej (ICA) i tętnicy łączącej tylnej (PCoA) lub na
szczycie tętnicy podstawy. Ogniskowe krwiaki często występują w
obszarach przylegających do pękniętego tętniaka workowatego i
jeśli są obecne, to stanowią znacznie lepszą wskazówkę ułatwiającą lokalizację tętniaka niż wzór aSAH.
Okołośródmózgowiowy nietętniakowy krwotok podpajęczynówkowy (pnSAH). Występuje rzadko, może jednak stanowić
ważną przyczynę SAH. pnSAH to łagodna klinicznie odmiana
SAH, prawdopodobnie pochodzenia żylnego. Występowanie
pnSAH jest ograniczone do okolic zbiorników wokół śródmózgowia oraz ku przodowi od mostu.
Powierzchowna hemosyderoza (SS). Przewlekły, nawracający
SAH powoduje odkładanie się hemosyderyny na oponie miękkiej
oraz nerwach czaszkowych. Może dotyczyć mózgu, pnia mózgu,
móżdżku oraz rdzenia kręgowego, lecz najczęściej występuje
w tylnym dole czaszki.
Typowa prezentacja kliniczna SS to dorosły pacjent z wywiadem urazu lub przebytej operacji z objawami ataksji oraz obustronnej utraty słuchu. Rzadko w wywiadzie występuje aSAH. SS
jest najlepiej widoczne w sekwencji T2* (obrazowanie GRE lub
SWI).

Tętniaki i poszerzenia (ektazje) tętnic
Terminologia i przegląd. Termin „aneurysma” (tętniak) pochodzi od połączenia dwóch greckich słów oznaczających „poprzez” i „szeroki”. Nazwa wynika z faktu, iż tętniaki mózgowe są
poszerzeniami tętnic wewnątrzczaszkowych.
Tętniaki wewnątrzczaszkowe są zwykle klasyfikowane na podstawie swego wyglądu fenotypowego. Najczęstszy typ to tętniaki
workowate (saccular aneurysms, „berry” aneurysms). Tętniaki
wrzecionowate to rozszerzenia ogniskowe obejmujące pełen
obwód naczynia na względnie niewielkim odcinku. Poszerzenia
tętnic (ektazje) odnoszą się do ogólnego powiększenia tętnicy, bez
rozszerzeń ogniskowych, i nie są prawdziwymi tętniakami, niemniej zostaną omówione w tym rozdziale.
Tętniaki workowate. Jak sama nazwa wskazuje, tętniaki workowate (SA) są to ogniskowe workowate lub jagodowate rozszerzenia tętnic. Większość z nich to zmiany nabyte, wynikające
z podłoża genetycznej podatności w połączeniu z mechanicznym
uciskiem ścian naczyniowych. SA nie posiadają dwóch najsilniejszych warstw ścian naczyń krwionośnych, wewnętrznej
błony elastycznej i warstwy mięśniowej. Sam worek tętniaka
składa się jedynie z błony wewnętrznej (intima) i zewnętrznej
(przydanki).
Większość SA powstaje na rozwidleniach głównych naczyń
krwionośnych, w miejscach największego ucisku hemodynamicznego. Znaczna większość tętniaków wewnątrzczaszkowych jest
położona w obrębie kręgu Willisa oraz w bifurkacji lub trifurkacji
MCA. 90% przypadków to tętniaki „krążenia przedniego”, np. na
ICA lub jej rozgałęzieniach. Tętnica łącząca tylna (PCoA) jest
uznawana za część krążenia przedniego, a tętnica kręgowa/podstawna oraz rozgałęzienia są uznawane za „krążenie tylne”.
Pseudotętniaki. Psuedotętniaki (PA) to ogniskowe rozszerzenia tętnicze nieotoczone przez warstwy prawidłowej ściany tętnicy. Często mają nieregularny kształt. Powstają zwykle na
naczyniach dystalnych od kręgu Willisa.
Pseudotętniak rozwija się w momencie, gdy dochodzi do krwotoku z całkowicie przerwanego naczynia. Tworzy się krwiak
okołonaczyniowy, który następnie przekształca się w jamę
połączoną ze ścianą macierzystego naczynia krwionośnego. Dlatego też ściana PA składa się ze zorganizowanego zakrzepu. Pseudotętniaki występują rzadziej niż SA czy tętniaki wrzecionowate.
PA to zmiany nabyte, wywołane urazem, infekcją lub stanem
zapalnym (tętniak „bakteryjny” –„mycotic” aneurysm), nadużywaniem narkotyków i nowotworem (tętniak „onkologiczny”
– „oncotic” aneurysm).
Tętniak o wyglądzie krwawego pęcherza. Tętniaki o wyglądzie
krwawego pęcherza (BBA) to ekscentryczne (mimośrodkowe)
półkulowe uwypuklenia, które rozwinąć się mogą w dowolnym
miejscu. Najczęściej są położone na dużej krzywiźnie nadklinowego odcinka ICA. Pokrywa je jedynie cienka warstwa błony zewnętrznej (przydanki). Są trudne do wykrycia, trudne w leczeniu
i bardziej podatne na pęknięcia przy niewielkich rozmiarach oraz
w młodszym wieku niż typowe tętniaki workowate.
Tętniaki wrzecionowate. Tętniaki wrzecionowate mogą mieć
charakter miażdżycowy (zazwyczaj) lub niemiażdżycowy
(rzadko). Obejmują długie, nierozgałęzione odcinki naczyń i mają
wygląd bardziej ogniskowych, obwodowych uwypukleń poszerzonych (ektatycznych) naczyń. Tętniaki wrzecionowate występują częściej w krążeniu kręgowo-podstawowym (tylnym).
Dolichoektazja kręgowo-podstawna. Wrzecionowate poszerzenie lub ektazja, zwane również poszerzeniem tętniczym (arteriectasis), jest często widoczne u pacjentów z zaawansowaną
chorobą miażdżycową. Rzadziej wrzecionowate ektazje występują
w przypadkach chorób kolagenowo-naczyniowych oraz arteriopatiach niemiażdżycowych (non-ASVD).
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(Po lewej) Mózg podczas sekcji ukazuje
niewielkiego, pękniętego tętniaka ACoA
wraz z rozległym, ogniskowym
skrzepem w obrębie bruzdy międzypółkulowej
. Widoczny jest też
rozlany SAH (dzięki uprzejmości:
dr B. Horten). (Po prawej) Ten pacjent
zmarł z powodu niedokrwienia mózgu
kilka dni po pęknięciu tętniaka workowatego MCA
, który jest otoczony skrzepem w szczelinie Sylwiusza
. Należy
zwrócić uwagę na niezwykle wąski wymiar odcinka M1 MCA oraz obu tętnic
tylnych mózgu, co wskazuje na ciężki
skurcz naczyniowy
(dzięki uprzejmości: dr R. Hewlett).

Rozpoznania na podstawie zmian patologicznych: Krwotok podpajęczynówkowy i tętniaki

(Po lewej) Diagram przedstawia krąg
Willisa ze względną częstością występowania wewnątrzczaszkowych tętniaków
workowatych. Większość z nich
to tętniaki „krążenia przedniego”.
1/3 z nich występuje na ACoA
,
1/3 na połączeniu ICA z PCoA
, zaś
15–20% znajduje się na bifurkacji lub
trifurkacji MCA
. Zaledwie 10% występuje w „krążeniu tylnym”. (Po prawej)
Wypreparowany sekcyjnie krąg Willisa
ukazuje typowego niepękniętego tętniaka workowatego ICA/PCoA
(dzięki uprzejmości: dr B. Horten).

(Po lewej) Badanie sekcyjne wskazuje
na miażdżycowe wrzecionowate poszerzenia (ektazje) tętnic układu kręgowo-podstawnego
, jak również obie ICA
oraz oba odcinki M1 MCA
. Ogniskowe poszerzenie tętnicy podstawnej
wskazuje na tętniaka wrzecionowatego
wywołanego chorobą miażdżycową
naczyń (ASVD) (dzięki uprzejmości:
dr R. Hewlett). (Po prawej) Niemiażdżycowe wrzecionowate poszerzenia
(ektazje) odcinków M1, A1, A2 oraz
PCoA widoczne u pacjenta z waskulopatią wywołaną przez wirusa HIV
(dzięki uprzejmości: dr L. Rourke).
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Najważniejsze informacje
Terminologia
● SAH wywołany przez pęknięcie tętniaka (aSAH)
○ Tętniak workowaty (SA) >> tętniak rozwarstwiający (DA)

Obrazowanie
● TK/CTA
○ Hiperdensyjne rowki widoczne w obrazowaniu TK
○ Rozmieszczenie krwi zależne od położenia tętniaka
○ Tętniak „sprawca” jest czasem widoczny jako ubytek
wypełnienia w obrębie hiperdensyjnego aSAH
○ SA: najczęściej położone w obrębie wewnątrztwardówkowej bifurkacji ICA, kręgu Willisa, bifurkacji MCA
○ DA: najczęściej dotyczy wewnątrztwardówkowej tętnicy
kręgowej
○ CTA jest pozytywna w 90–95% przypadków tętniaków
2 mm
● MR/MRA
○ Hiperintensywność w obrazowaniu FLAIR (niespecyficzna)
○ Sekwencja TOF MRA jest w 85–90% czuła na obecność
tętniaków 3 mm

(Po lewej) Na osiowym graficznym przekroju przez śródmózgowie widać SAH
zaznaczony na czerwono w zbiornikach
podstawy mózgu. Przy takim rozlanym
rozmieszczeniu SAH bez krwiaków
ogniskowych, ACoA to statystycznie
najczęstsze miejsce występowania pękniętych tętniaków. (Po prawej) Osiowy
obraz TK ukazuje rozlany SAH w obrębie
zbiorników podstawy, przedniej części
bruzdy międzypółkulowej
oraz szczelinach Sylwiusza
u pacjenta z pękniętym tętniakiem ACoA. Należy zwrócić
uwagę na wodogłowie komór bocznych
oraz komory IV, jak też krwotok wewnątrzkomorowy w obrębie komory IV
.

(Po lewej) Na obrazie MRA TOF u tego
samego pacjenta można zaobserwować
niewielkiego tętniaka ACoA skierowanego ku dołowi
. (Po prawej) Skośny
obraz DSA przedstawiający lewą ICA
podczas embolizacji spiralami ukazuje
całkowite zamknięcie tętniaka po umieszczeniu drugiej spirali
. Należy zwrócić
uwagę na zachowanie drożności macierzystej ACoA z wypełnieniem prawej
ACA
. U tego pacjenta rozwinął się
później skurcz naczyniowy, który leczono
za pomocą angioplastyki balonowej
oraz wewnątrztętniczymi wlewami
werapamilu; pacjent nie miał trwałych
następstw neurologicznych.

● DSA
○ „Angiografia 4-naczyniowa” = złoty standard; należy
zastosować, jeśli CTA jest negatywna u pacjenta z podejrzeniem aSAH

Najważniejsze choroby w diagnostyce różnicowej
● SAH nietętniakowy
● „Pseudo-SAH”
● Odwracalny mózgowy
(RCVS)

zespół

naczyniowo-skurczowy

Zagadnienia kliniczne
● Nagłe wystąpienie silnego bólu głowy
○ „Uderzenie pioruna/najgorszy ból głowy w życiu”
● 50% śmiertelność, 20% krwawi powtórnie w ciągu pierwszych dwóch tygodni
○ Skurcz naczyniowy w ciągu 1–3 tygodni po wystąpieniu
aSAH
● Leczenie
○ Klipsowanie vs embolizacja spiralami („coiling”)
○ Śmiertelność/niemożność samodzielnego życia w przypadku leczenia spiralami po roku = 23,7% vs przy klipsowaniu = 30,7%
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Skróty

● MRA
○ Sekwencja TOF jest w 85–90% czuła na obecność tętniaków
3 mm

● Tętniakowy krwotok podpajęczynówkowy (aSAH)

Zmiany angiografii

Definicje

● Klasyczny „angiogram 4-naczyniowy” = złoty standard
○ Trzeba obrazować
■ Obydwa obiegi krążenia ICA
■ Obydwie VA lub dominującą VA + zarzucanie do przeciwległej PICA
○ SA
■ Workowate uwypuklenie w punkcie rozgałęzienia tętnicy
■ Należy sprawdzić brodawkę Murphy’ego [dodatkowy naddatek na tętniaku – przyp. red.] = miejsce pęknięcia
■ Należy wykluczyć istnienie dodatkowych tętniaków
(w 20% przypadków są one mnogie)
– Jeśli wystąpi >1 tętniak, wtedy największy, najbardziej
nieregularny ± z przylegającym skurczem naczyniowym
jest prawdopodobnym źródłem krwawienia
○ DA
■ Nieregularny ± rozszerzony lub zwężony odcinek V4 VA
○ BBA
■ Gładki/nieregularny pęcherzyk/uwypuklenie w kształcie kopuły
■ Nie jest powiązany z punktem rozgałęzienia dużego
naczynia
■ Najczęściej występuje wzdłuż podklinowego odcinka ICA
○ DSA jest negatywna w 15% przypadków aSAH; powtórzona
pozytywna w <5%
■ Ocena ECA (w celu wykluczenia przetoki twardówkowej
tętniczo-żylnej [dAVF])
■ SA może być niewidoczny w wyjściowym badaniu DSA,
o ile nie zostanie uzyskana optymalna projekcja; następuje
częściowe lub całkowite samoistne wykrzepienie tętniaka
i/lub dochodzi do skurczu naczyniowego
■ Należy rozważyć przeprowadzenie powtórnej DSA w ciągu
5–7 dni

● Krwotok podpajęczynówkowy wywołany przez pęknięcie
tętniaka

OBRAZOWANIE
Cechy ogólne
● Najbardziej charakterystyczny objaw
○ Hiperdensyjne rowki widoczne w obrazowaniu TK
● Położenie
○ Zbiorniki: nadsiodłowy, podstawy, szczeliny Sylwiusza, szczeliny międzypółkulowej
■ ± krwotok wewnątrzkomorowy (IVH)
○ Rozmieszczenie aSAH zależne od położenia tętniaka workowatego (SA)
■ aSAH największy w pobliżu miejsca pęknięcia
– Tętniak tętnicy łączącej przedniej (ACoA) → przednia
część szczeliny międzypółkulowej
– Tętniak tętnicy środkowej mózgu (MCA) → szczelina
Sylwiusza
– SA szczytu tętnicy podstawnej, tętnicy móżdżkowej górnej (SCA), tętnicy móżdżkowej tylnej dolnej (PICA) lub
tętniak rozwarstwiający (DA) tętnicy kręgowej
→ zbiornik przedmostowy, otwór wielki, komora IV
■ Tętniak „sprawca” jest czasem widoczny jako ubytek wypełnienia w obrębie hiperdensyjnego aSAH
○ SA są położone najczęściej w punktach rozwidlenia (bifurkacji) wewnątrztwardówkowej części ICA, kręgu Willisa
(COW), MCA
■ 90% przypadków dotyczy krążenia przedniego: ACoA, tętnica łącząca tylna (PCoA), MCA, zakończenie ICA,
połączenia ICA z tętnicą oczną, tętnicą przysadkową górną
■ 10% przypadków dotyczy krążenia tylnego: szczyt tętnicy
podstawnej, PICA, tętnica móżdżkowa przednia dolna
(AICA), SCA
○ DA: najczęściej dotyczy odcinka V4 tętnicy kręgowej (VA)
○ Tętniak o wyglądzie krwawego pęcherza (BBA)
■ Grzbietowa część podklinowego odcinka ICA
■ Rzadziej MCA, tętnica podstawna

Zmiany w badaniu TK
● TK
○ 95% przypadków: wynik pozytywny w ciągu pierwszych
24 godzin, <50% przypadków do końca pierwszego tygodnia
○ „Zatarcie” bruzdy Sylwiusza w przypadkach stanów podostrych, wskutek wypełnienia izodensyjnym SAH
○ Często dochodzi do wodogłowia, może ono wystąpić wcześnie
○ ± krwotok wewnątrzmiąższowy w miejscu pęknięcia tętniaka
● CTA
○ Pozytywna w 90–95% przypadków tętniaków 2 mm

Zmiany w badaniu MR
● Obrazy T1-zależne
○ Ostry aSAH jest izointensywny względem CSF
○ CSF może wyglądać nieznacznie hiperintensywnie („brudnie”)
● Obrazy T2-zależne
○ Trudny do zobaczenia w sekwencji T2-zależnej (hiperintensywny), GRE
● FLAIR
○ Hiperintensywny
■ Sekwencja bardziej czuła niż obrazowanie TK, lecz mniej
specyficzna
● DWI
○ Mogą ukazać się ogniska ograniczonej dyfuzji w przypadku
skurczu naczyniowego

Zalecenia dotyczące obrazowania
● Najlepsza metoda obrazowania
○ TK + wielopłaszczyznowa CTA
● Zalecenia do protokołu
○ Przeprowadzenie DSA, o ile TK przemawia za aSAH, zaś
CTA daje wynik negatywny
○ Należy rozważyć obrazowanie MR, jeśli DSA i CTA dają
wynik negatywny

Rozpoznania na podstawie zmian patologicznych: Krwotok podpajęczynówkowy i tętniaki

TERMINOLOGIA

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
SAH nietętniakowe
● SAH okołośródmózgowiowy
○ Niewielki SAH położony w obrębie zbiornika międzykonarowego
○ Prawdopodobna etiologia żylna, z niewielkim prawdopodobieństwem nawrotu
• SAH urazowy
○ Przylegający do stłuczenia, krwiaków podtwardówkowych
○ Rzadko jest wynikiem rozwarstwienia tętnicy w odcinku wewnątrzczaszkowym lub pęknięcia urazowego pseudotętniaka
● Krwotok podpajęczynówkowy, inne przyczyny
○ Malformacja naczyniowa: malformacja tętniczo-żylna (AVM),
naczyniak jamisty

Odwracalny mózgowy zespół naczyniowo-skurczowy
(RCVS)
● Klinicznie: ból głowy porównywalny do uderzenia pioruna
● SAH jest typowo położony w obrębie rowków korowych
vs aSAH, który jest typowo położony w obrębie zbiorników podstawy
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Rozpoznania na podstawie zmian patologicznych: Krwotok podpajęczynówkowy i tętniaki

TĘTNIAKOWY KRWOTOK PODPAJĘCZYNÓWKOWY
„Pseudo-SAH”
● Hipodensyjny mózg: ciężki obrzęk mózgu
● Hiperdensyjny CSF: kontrast podany do worka oponowego,
zapalenie opon mózgowych

PATOLOGIA
Ogólna charakterystyka
● Etiologia
○ Tętniaki workowate
■ Tętniaki w kształcie jagody: wrodzony brak wewnętrznej
błony elastycznej oraz błony środkowej w miejscach rozgałęzień tętniczych → ogniskowa słabość ścian naczyniowych
– ↑ ryzyko: rodzinne tętniaki wewnątrzczaszkowe (5%
przypadków), dorosła postać wielotorbielowatości nerek,
koarktacja aorty
■ Mogą być związane z wysokoprzepływową arteriopatią
w obrębie naczynia zaopatrującego AVM lub, rzadziej,
dAVF
■ ↑ ryzyka pęknięcia tętniaka u kobiet, palaczy, pacjentów
z nadciśnieniem tętniczym (HTN)
○ Tętniaki wrzecionowate
■ Rozwarstwienie z powodu urazu, nadciśnienia, choroby
miażdżycowej (ASVD)
■ Ich podłożem może też być arteriopatia w przebiegu
dysplazji włóknisto-mięśniowej (FMD), zespołu Marfana,
zespołu Ehlersa-Danlosa, infekcji
■ Bakteryjne (mycotic aneurysms)
○ Tętniaki o wyglądzie krwawego pęcherza (BBA): brak wszelkich błon (otoczone czapeczką włóknistą)
● Towarzyszące nieprawidłowości
○ Skurcz naczyniowy
■ Spowodowany rozpadem produktów krwi, genotypem apolipoproteinowym E, uwolnieniem endoteliny-1 z leukocytów zawartych w CSF
■ W 70% przypadków rozwija się skurcz naczyniowy
widoczny w obrazowaniu angiograficznym
■ W 30% przypadków skurcz naczyniowy powoduje objawy
kliniczne
■ Początek ok. 3–4 dni po wystąpieniu SAH; szczyt ok.
7–9 dni, zakończenie ok. 12–16 dni
○ Mózgowy zespół utraty soli
■ Intensywne wydzielanie Na+ przez nerki → niedobór sodu
we krwi (hiponatremia), hipowolemia
○ Zespół Tersona
■ Krwotok śródgałkowy (siatkówkowy, w ciele szklistym)
powiązany z SAH spowodowany nagłym ↑ ciśnienia wewnątrzczaszkowego

Stopniowanie i klasyfikacja
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● Klasyfikacja kliniczna: 5-punktowa skala Hunta i Hessa (H&H)
○ 0 = brak SAH (niepęknięty tętniak)
○ 1 = brak objawów, niewielki ból głowy, niewielka sztywność
karku
○ 2 = umiarkowany/silny ból głowy, sztywność karku
■ Brak ubytków neurologicznych poza porażeniem nerwów
czaszkowych
○ 3 = senność, niewielkie ubytki neurologiczne
○ 4 = stupor, umiarkowany/ciężki niedowład połowiczy
○ 5 = śpiączka, sztywność odmóżdżeniowa, wygląd konania
● Kliniczny system stopniowania Światowej Federacji Towarzystw
Neurochirurgicznych (WFNS): oparty na skali Glasgow (GCS)
oraz obecności/braku dużych ogniskowych ubytków neurologicznych

● Skala TK Fishera
○ 1 = brak widocznych objawów SAH
○ 2 = SAH rozlany, cienkowarstwy (<1 mm)
○ 3 = zlokalizowany zakrzep lub grubowarstwowy SAH (>1 mm)
○ 4 = krew wewnątrzkomorowa

Cechy patomorfologiczne i chirurgiczne
● Krew w zbiornikach podstawy, rowkach oraz komorach

ZAGADNIENIA KLINICZNE
Objawy
● Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe
○ Nagłe „uderzenie pioruna/najgorszy w życiu ból głowy”
○ 10% przypadków poprzedzonych „krwotokami ostrzegawczymi” = samoograniczającymi się SAH + bólami głowy
w ciągu poprzedzających dni/tygodni

Charakterystyka demograficzna
● Wiek
○ Szczyt = 40.–60. rok życia
● Płeć
○ M:K = 1:2
● Epidemiologia
○ Tętniaki są przyczyną 85% przypadków samoistnych SAH
○ Częstość występowania ok. 9,9/100 000

Naturalny przebieg i rokowanie
● W 50% przypadków śmiertelny; w 20% przypadków występuje
ponowne krwawienie w ciągu pierwszych 2 tygodni
● Wynik kliniczny odwrotnie proporcjonalny do wyjściowej punktacji H&H lub WFNS
● Skurcz naczyniowy + niedokrwienie → opóźniona chorobowość,
śmiertelność
○ Ciężkość objawów koreluje ze stopniem nasilenia SAH (skala
TK Fishera); odwrotnie proporcjonalna do wieku pacjenta
● W 90% przypadków występuje wodogłowie
○ Ok. 10% przypadków wymaga stałego drenażu CSF (założenia
zastawki)

Leczenie
● Pęknięty tętniak
○ Klipsowanie mikrochirurgiczne
■ Od wielu lat dowiedziona skuteczność, lecz metoda bardzo
inwazyjna, wyższa chorobowość/śmiertelność niż w przypadku embolizacji spiralami
■ Jedno badanie: śmierć lub niemożność samodzielnego życia
po pierwszym roku w przypadku embolizacji spiralami
= 23,7% vs 30,7% w przypadku klipsowania
○ Embolizacja spiralami („coiling”), jeśli jest korzystna budowa
anatomiczna
■ Platynowe spirale ± pokryte bioaktywną substancją w celu
zmniejszenia ryzyka nawrotu
■ Nawroty tętniaków > przy klipsowaniu, ale niskie ryzyko
nawrotu SAH
● Skurcz naczyniowy
○ Antagoniści Ca++, potrójna terapia „H” – hiperwolemia, rozrzedzenie krwi (hemodilution), nadciśnienie (hypertension)
○ Leczenie wewnątrznaczyniowe: dotętnicze podawanie antagonistów Ca++ („chemiczna angioplastyka”), angioplastyka
balonowa
● Wodogłowie
○ Czasowe lub stałe odbarczenie nadmiaru CSF (drenaż,
zastawka)
● Mózgowy zespół utraty soli
○ Tabletki z Na+ lub hipertoniczna sól fizjologiczna podawana
dożylnie
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TĘTNIAKOWY KRWOTOK PODPAJĘCZYNÓWKOWY

(Po lewej) Osiowy obraz TK przedstawia rozlany SAH w obrębie szczelin
Sylwiusza
oraz przedniej części
bruzdy międzypółkulowej
, jak również krwotok wewnątrzkomorowy (IVH)
komory III oraz bocznej
. Należy
zwrócić uwagę na niewielkie wodogłowie. (Po prawej) Osiowe badanie MR
w sekwencji FLAIR w bardziej doogonowym przekroju ukazuje SAH o wysokim
sygnale w obrębie szczelin Sylwiusza
, przedniej części bruzdy międzypółkulowej
oraz zbiornika blaszki
czworaczej
. SAH jest też widoczny
w obrębie rowków płata potylicznego
. Poziom płyn-płyn spowodowany IVH
jest widoczny w komorze III
.

(Po lewej) Trójwymiarowa rotacyjna
DSA u tego samego pacjenta ukazuje
tętniaka PCoA o kształcie buta o
długości 6,2 mm
. Tętniak ma szeroką
szyję, położoną w miejscu połączenia
z ICA
. (Po prawej) Skośna projekcja
DSA wykonana w trakcie embolizacji
spiralami ukazuje gęste upakowanie
spiralami tętniaka PCoA
. Należy
zwrócić uwagę na zachowanie drożności PCoA wychodzącej z szyi tętniaka
. Widoczny jest też 3 mm tętniak
MCA
. U 20% pacjentów wykrywa się
mnogie tętniaki.

ZALECENIA DIAGNOSTYCZNE
Do rozważenia
● SAH nietętniakowy w przypadku charakterystycznego rozmieszczenia krwi (np. SAH okołośródmózgowiowy, odwracalny mózgowy zespół naczyniowo-skurczowy [RCVS])
● Należy poszukiwać mnogich tętniaków oraz zadecydować, który
najprawdopodobniej zakrwawił

Rozpoznania na podstawie zmian patologicznych: Krwotok podpajęczynówkowy i tętniaki

(Po lewej) Osiowy obraz TK u pacjenta
z pęknięciem tętniaka szczytu tętnicy
podstawnej ukazuje rozlany SAH skoncentrowany w zbiorniku międzykonarowym i okalającym, jak również
wodogłowie. Należy zwrócić uwagę na
ubytek wypełnienia
ku przodowi od
śródmózgowia, wskazujący na obecność tętniaka otoczonego przez SAH
o dużej gęstości. (Po prawej) Wieńcowy
przekrój CTA wyraźnie ukazuje tętniaka
szczytu tętnicy podstawnej
oraz
przylegające naczynia. Tętniak wydaje
się mieć względnie wąską szyję, co
wskazuje na możliwość przeprowadzenia embolizacji spiralami.

„Kamienie milowe” interpretacji badań obrazowych
● Izodensyjny SAH: przednia część komory III oraz rogi skroniowe
są jedynymi strukturami o sygnale CSF u podstawy mózgu,
„brak” szczelin(y) Sylwiusza (wypełniona/e izodensyjną krwią)

WYBRANE PIŚMIENNICTWO
1. Nael K et al: 3-T contrast-enhanced MR angiography in evaluation of
suspected intracranial aneurysm: comparison with MDCT angiography.
AJR Am J Roentgenol. 190(2):389-95, 2008
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Rozpoznania na podstawie zmian patologicznych: Krwotok podpajęczynówkowy i tętniaki

NIETĘTNIAKOWY SAH OKOŁOŚRÓDMÓZGOWIOWY
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Najważniejsze informacje
Terminologia

Patologia

● Klinicznie łagodna postać SAH ograniczona do okolicy
okołośródmózgowiowej oraz zbiornika przedmostowego
● Brak źródła krwawienia widocznego w angiografii

● Najbardziej prawdopodobna przyczyna: pęknięcie żyły okolicy okołośródmózgowiowej/przedmostowej
● Inne przyczyny nietętniakowe: rozwarstwienie tętnicy w odcinku wewnątrzczaszkowym, zapalenie naczyń (vasculitis),
uraz, przetoka tętniczo-żylna opony twardej, malformacja naczyniowa kanału kręgowego; inna, mniej łagodna przyczyna
● Tętniaki krążenia tylnego mogą powodować wzór nietętniakowego SAH okołośródmózgowiowego (pnSAH)

Obrazowanie
● TK: hiperdensyjność CSF w obszarze przedmostowym,
okołośródmózgowiowym
● T1: izo-/hiperintensywny, w sekwencji T2 zmienna (hipo-/
/izo-/hiper-) intensywność CSF
● FLAIR: hiperintensywność CSF okolicy przedmostowej oraz
okołośródmózgowiowej
○ Może być imitowana przez pulsujący artefakt CSF lub
u pacjentów wentylowanych z >50% koncentracją O2
● DSA jest niezbędna w celu wykluczenia tętniaka lub innej
przyczyny krwawienia oraz potwierdzenia rozpoznania
● MR/MRA może potwierdzić rozpoznanie alternatywne oraz
wykluczyć konieczność powtórnej DSA

(Po lewej) Na osiowym schemacie graficznym widać typowy obraz pnSAH.
Krwotok jest umiejscowiony w obszarze
zbiornika międzykonarowego i okalającego (okołośródmózgowiowo)
.
W przypadku pnSAH, inaczej niż w przypadkach SAH tętniakowych, źródło ma
zwykle charakter żylny. (Po prawej)
Osiowy obraz TK ukazuje krwotok podpajęczynówkowy w obszarze zbiorników:
nadsiodłowego, międzykonarowego oraz
okołośródmózgowiowego
, jak również
niewielkie wodogłowie. Angiografia, przeprowadzona w związku z niewielką
ilością krwi wewnątrzkomorowej, ujawniła
rozwarstwienie tętnicy kręgowej, co jest
rzadką przyczyną pnSAH.

(Po lewej) Osiowy obraz FLAIR ukazuje
uderzająco podwyższoną intensywność
zbiorników: nadsiodłowego, okolicy śródmózgowia, blaszki czworaczej oraz okolicy lewej MCA
, z obecnością krwi
wewnątrzkomorowej
. Wynik angiografii u tego pacjenta był negatywny, mimo
że ok. 5% pacjentów z krwotokiem pajęczynówkowym o podobnym wzorze ma
tętniaka szczytu tętnicy podstawnej.
(Po prawej) Strzałkowy obraz MR
w sekwencji T1 ukazuje izo-/hiperintensywność ku przodowi i tyłowi
od
śródmózgowia, szerzącą się wzdłuż
zbiornika przedmostowego
u pacjenta z negatywnym wynikiem badania
angiograficznego.

Zagadnienia kliniczne
● Łagodny przebieg: rzadko występuje powtórne krwawienie
(<1%); brak skurczu naczyniowych
● Ból głowy (zwykle 1–2 pkt w skali Hunta/Hessa), często
występuje w trakcie lub po odbyciu stosunku płciowego
● W bardziej rozległych krwawieniach może powodować rozwinięcie się wodogłowia, przebicie do komór
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NIETĘTNIAKOWY SAH OKOŁOŚRÓDMÓZGOWIOWY
TYTUŁ

Skróty
● Nietętniakowy SAH okołośródmózgowiowy (pnSAH)

Synonimy
● Łagodny SAH okołośródmózgowiowy

SAH urazowy
● Częściej występuje w okolicy szczeliny Sylwiusza oraz sklepienia niż okołośródmózgowiowo

Artefakt: FLAIR
● Niepełna supresja CSF
● >50% stężenia O2

Definicje
● Klinicznie łagodna postać SAH ograniczona do zbiorników
okołośródmózgowiowych oraz zbiornika przedmostowego
● Brak źródła krwawienia widocznego w angiografii

OBRAZOWANIE
Cechy ogólne
● Najbardziej charakterystyczny objaw
○ Hiperdensyjność CSF w obszarze przedmostowym, okołośródmózgowiowym
● Położenie
○ Zbiorniki podpajęczynówkowe wokół śródmózgowia oraz
ku przodowi od mostu

Zmiany w badaniu TK
● TK
○ Wysoka gęstość ku przodowi od mostu oraz wokół śródmózgowia
○ Brak szerzenia się na okolicę nadnamiotową

PATOLOGIA
Ogólna charakterystyka
● Etiologia
○ Najbardziej prawdopodobna przyczyna: pęknięcie żyły okolic okołośródmózgowiowej/przedmostowej
○ Inne przyczyny nietętniakowe mają mniej łagodny przebieg
■ Rozwarstwienie tętnicy w odcinku wewnątrzczaszkowym, zapalenie naczyń (vasculitis), uraz, przetoka tętniczo-żylna opony twardej, malformacja naczyniowa
kanału kręgowego
○ Tętniaki tylnej jamy czaszki mogą mieć wzór pnSAH

Cechy patomorfologiczne i chirurgiczne
● Zakrzepnięta krew w obszarze zbiorników okołośródmózgowiowych
● Podobna jak w przypadku SAH tętniakowego

ZAGADNIENIA KLINICZNE

Zmiany w badaniu MR

Objawy

● Obrazy T1-zależne
○ Izo-/hiperintensywny CSF wokół śródmózgowia
○ Ogniskowy zakrzep wokół tętnicy podstawnej
● Obrazy T2-zależne
○ Izo-/hiperintensywny zakrzep w CSF
● FLAIR
○ Hiperintensywny CSF jest bardziej rozległy niż w sekwencjach T1/T2
■ Może być imitowany przez pulsujący artefakt CSF
● Obrazy T2*-zależne w sekwencji GRE
○ Hipointensywny zakrzep w CSF

● Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe
○ Ból głowy (zwykle 1–2 pkt w skali Hunta/Hessa)
■ Często występujące po odbyciu stosunku płciowego

Zmiany angiografii

● Łagodny przebieg: rzadko występuje ponowne krwawienie
(<1%); brak skurczu naczyniowego
● Przy większym nasileniu krwotoku może powodować rozwój
wodogłowia, szerzenie się krwawienia do komór

● CTA/MRA/DSA
○ Brak zidentyfikowanego źródła krwotoku
○ Klasyczna DSA jest niezbędna w celu potwierdzenia rozpoznania

Zalecenia dotyczące obrazowania
● Najlepsza metoda obrazowania
○ Obrazowanie TK: najlepsze do wykrycia pnSAH
○ DSA w celu wykluczenia tętniaka
○ MR/MRA może potwierdzić SAH lub źródło krwotoku;
może wykluczyć konieczność powtórnej DSA
● Zalecenia do protokołu
○ Obrazowanie TK wraz z CTA
○ MR/MRA mogą potwierdzić rozpoznanie
○ Należy rozważyć zastosowanie obrazowania MR kręgosłupa
szyjnego w celu wykluczenia możliwości rzadkich źródeł
patologii naczyniowej w kanale kręgowym

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
SAH tętniakowy
● Bardziej rozległy krwotok
● Tętniaki krążenia tylnego mogą mieć wzór pnSAH

Charakterystyka demograficzna
● Wiek: 40–60 lat
● Płeć: M = K
● Epidemiologia
○ Stanowi większość przypadków SAH z negatywnym obrazem w angiografii

Naturalny przebieg i rokowanie

Rozpoznania na podstawie zmian patologicznych: Krwotok podpajęczynówkowy i tętniaki

TERMINOLOGIA

Leczenie
● Monitorowanie i leczenie rzadkiego wtórnego wodogłowia
oraz skurczu naczyniowego

ZALECENIA DIAGNOSTYCZNE
Do rozważenia
● Ukryty uraz, rozwarstwienie tętnicy kręgowej, zapalenie naczyń (vasculitis), przetoka tętniczo-żylna opony twardej lub
malformacja naczyniowa kanału kręgowego

„Kamienie milowe” interpretacji badań obrazowych
● DSA jest niezbędna w celu wykluczenia tętniaka lub innej przyczyny naczyniowej
● W obrazie MR zakrzep okołośródmózgowiowy oraz ogniskowy
zakrzep wokół tętnicy podstawnej

WYBRANE PIŚMIENNICTWO
1. Kang DH et al: Does non-perimesencephalic type non-aneurysmal subarachnoid hemorrhage have a benign prognosis? J Clin Neurosci.
16(7):904-8, 2009
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HEMOSYDEROZA POWIERZCHNIOWA
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Najważniejsze informacje
Terminologia
● Hemosyderoza powierzchniowa (SS): nawracający krwotok
podpajęczynówkowy (SAH) powoduje odkładanie się hemosyderyny na powierzchni mózgu, pnia mózgu oraz oponach
miękkich nerwów czaszkowych

Obrazowanie
● Objawy w TK bez wzmocnienia kontrastowego
○ Nieco hiperdensyjne obramowanie powierzchni mózgu
○ Najbardziej widoczna linia podwyższonej gęstości pnia
mózgu
○ Zastrzeżenie: nie wolno pomylić obramowania o wysokiej
gęstości na powierzchni mózgu z krwotokiem podpajęczynówkowym!
● Zmiany w badaniu MR
○ W przypadku choroby rozlanej hipointensywne obramowanie z hemosyderyny pokrywa powierzchnię komór,
mózgu, pnia mózgu, móżdżku oraz rdzenia kręgowego
w odcinku szyjnym
○ Kontury mózgu oraz nerwów korowych obrysowane hipointensywnym obramowaniem widocznym w sekwencjach
T2 oraz T2* GRE badania MR
○ Nerw czaszkowy 8 (CN8) wydaje się ciemniejszy i grubszy
niż w warunkach prawidłowych

(Po lewej) Osiowy obraz graficzny ukazuje ciemnobrązowe plamy hemosyderyny na wszystkich powierzchniach
mózgu, opon mózgowych i nerwów
czaszkowych. Należy zwrócić uwagę
na fakt, że szczególnie dotknięte zostały
nerwy CN7 i 8 w kącie mostowo-móżdżkowym-kanale słuchowym wewnętrznym (CPA-IAC)
. (Po prawej)
Osiowy obraz MR w sekwencji T2 ujawnia hemosyderozę powierzchniową tylnej
jamy czaszki. Oba nerwy przedsionkowo-ślimakowe (CN8) wykazują bardzo niski
linijny sygnał w zbiornikach kątów
mostowo-móżdżkowych
. Widoczny
jest też niski sygnał wzdłuż powierzchni
zakrętów móżdżkowych
.

(Po lewej) Na osiowym obrazie TK widać
objawy hemosyderozy powierzchniowej
w postaci wysokiej gęstości prawego
nerwu przedsionkowo-ślimakowego
.
W przypadku tej choroby obraz TK jest
często prawidłowy, ponieważ cienka warstwa hemosyderyny pokrywająca nerwy
korowe, mózg oraz pień mózgu może nie
być wystarczająco gęsta, żeby być widoczna. (Po prawej) Osiowy obraz TK
u tego pacjenta z hemosyderozą
powierzchniową ukazuje linijną wysoką
gęstość wzdłuż powierzchni śródmózgowia
. Nie jest to artefakt ani krwotok
podpajęczynówkowy, lecz odkładanie
hemosyderyny na powierzchni
śródmózgowia.

○ Obrazy GRE: najbardziej czuła sekwencja w wykrywaniu
odkładania hemosyderyny na powierzchniach OUN
(ciemny sygnał „rozkwitania” [„blooming”])
● Po uzyskaniu rozpoznania SS, należy rozpocząć poszukiwania
przyczyny nawrotów SAH
○ Należy najpierw przeprowadzić obrazowanie MR całego
mózgowia z kontrastem, jak również MRA
○ Należy przeprowadzić pełne obrazowanie MR kręgosłupa
w przypadkach, gdy obrazowanie mózgu nie zostało
zakończone odnalezieniem zmiany leżącej u podłoża hemosyderozy

Patologia
● Nawracający SAH powoduje odkładanie hemosyderyny
na wyściółce oponowej OUN
● Zajmuje mózg, pień mózgu, móżdżek, nerwy czaszkowe oraz
rdzeń kręgowy
● Przyczyny patologiczne powodujące nawroty SAH
○ Urazowe wyrwanie korzenia nerwowego
○ Krwawiący nowotwór OUN
○ Malformacje naczyniowe oraz tętniaki
○ Miejsca zabiegów chirurgicznych (mózgowie lub kręgosłup)
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Definicje

Zalecenia dotyczące obrazowania

● Nawracający krwotok podpajęczynówkowy (SAH) powoduje
odkładanie się hemosyderyny na powierzchni mózgu, pnia
mózgu oraz oponach miękkich nerwów czaszkowych

● Najlepsza metoda obrazowania
○ Obrazowanie MR mózgowia
■ Po uzyskaniu rozpoznania SS, należy rozpocząć poszukiwania przyczyny nawrotów SAH
■ Najpierw należy przeprowadzić obrazowanie MR całego
mózgowia z kontrastem, jak również MRA 1. stopnia
■ Następnie należy przeprowadzić pełne obrazowanie MR
kręgosłupa w przypadkach, gdy obrazowanie mózgowia
nie wykazało zmiany leżącej u podłoża SS
● Zalecenia do protokołu
○ Obrazowanie MR mózgowia
■ Początkowo MR bez wzmocnienia z sekwencją FLAIR
■ Jeśli zachodzi podejrzenie SS, należy dodatkowo wykonać sekwencję T2*-zależną GRE w celu potwierdzenia
rozpoznania

Skróty
● Hemosyderoza powierzchniowa (SS)

Synonimy

OBRAZOWANIE
Cechy ogólne
● Najbardziej charakterystyczny objaw
○ Kontury mózgu oraz nerwów czaszkowych obrysowane hipointensywnym obramowaniem widocznym w sekwencji T2
oraz T2* GRE obrazowania MR
● Położenie
○ Zajęte mogą być półkule mózgowe, móżdżek, pień mózgu,
nerwy czaszkowe oraz rdzeń kręgowy
● Wielkość
○ Linijny niski sygnał wzdłuż powierzchni OUN waha się pod
względem grubości, zwykle jednak 2 mm
● Morfologia
○ Krzywoliniowe ciemne linie na powierzchniach OUN

Zmiany w badaniu TK
● TK
○ Zanik mózgu i móżdżku
■ Zaznaczony zwłaszcza w obrębie tylnej jamy czaszki
– Rowki móżdżku często nieproporcjonalnie duże
○ CN8 może być hiperdensyjny
○ Nieco hiperdensyjne obramowanie wokół powierzchni
mózgu
■ Najbardziej widoczne są zmiany w obrębie pnia mózgu
■ TK jest względnie nieczuła na wykrycie SS, w porównaniu z MR
■ Ostrzeżenie: nie wolno pomylić obramowania o wysokiej
gęstości na powierzchniach mózgowia z krwotokiem podpajęczynówkowym!
● TK C+
○ Brak typowego wzmocnienia

Zmiany w badaniu MR
● Obrazy T1-zależne
○ Hiperintensywny sygnał może być widoczny na powierzchniach OUN
● Obrazy T2-zależne
○ Protokół wysokiej rozdzielczości, cienkie warstwy na
poziomie CPA-IAC w obrazowaniu MR T2-zależnym
■ CN8 wydaje się być ciemniejszy i grubszy niż prawidłowo
■ Przylegające struktury móżdżku oraz pnia mózgu wykazują niski sygnał powierzchni
■ Jest to lepiej widoczne w obrazach T2*-zależnych GRE
○ W przypadku choroby rozlanej hipointensywne obramowanie z hemosyderyny pokrywa powierzchnię komór, mózgu,
pnia mózgu, móżdżku oraz rdzenia kręgowego w odcinku
szyjnym
○ Zanik najbardziej widoczny w obrębie robaka oraz półkul
móżdżku
● FLAIR
○ Ciemna linia na miejscowej powierzchni mózgu, pnia
mózgu, móżdżku oraz nerwów czaszkowych
● Obrazy T2*-zależne w sekwencji GRE

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
Artefakt „punktu odbicia”
● Niedopasowanie między czasem powtórzenia (TR) oraz
czasem inwersji (TI) w sekwencji odzyskiwania inwersji T1
(inversion recovery T1) i FLAIR
● Wskazówka do obrazowania: artefakt nie jest widoczny we
wszystkich sekwencjach

Naczynia powierzchni mózgu
● Prawidłowe lub nieprawidłowe żyły powierzchniowe
● Linijny, ogniskowy obszar niskiego sygnału na powierzchni
mózgu

Melanoza nerwowo-skórna
● Zespół wrodzony
● Duże lub liczne wrodzone znamiona melanocytyczne
● Łagodne lub złośliwe guzy komórek barwnikowych opon mózgowych, które mogą wykazywać niski sygnał na powierzchni
mózgu
● Wysoki, rozlany sygnał T1 w oponie miękkiej i pajęczynówkowej
● Niski, rozlany sygnał T2 w oponie miękkiej i pajęczynówkowej

Rozpoznania na podstawie zmian patologicznych: Krwotok podpajęczynówkowy i tętniaki

● Hemosyderoza, hemosyderoza OUN

○ Bardziej czuła na rozpoznanie odkładania hemosyderyny
w obszarze OUN niż sekwencja T2-zależna
○ Ciemny sygnał „rozkwitania” („blooming”)
■ Sprawia, że SS wydaje się bardziej widoczna, grubsza
● Obrazy T1-zależne C+
○ Powierzchnia OUN nie ulega wzmocnieniu
● Objawy MR nie korelują ze stopniem nasilenia choroby

TERMINOLOGIA

Oponiakonaczyniakowatość (meningioangiomatosis)
● Hamartomatyczna proliferacja komórek opon mózgowych poprzez wewnątrzmiąższowe naczynia krwionośne do kory mózgowej
● Opony miękkie są grube, przenikane przez tkankę włóknistą
● Może dochodzić do zwapnień

PATOLOGIA
Ogólna charakterystyka
● Etiologia
○ Nawracające SAH gromadzą hemosyderynę na wyściółce
oponowej OUN
■ Zajmuje mózg, pień mózgu, móżdżek, nerwy czaszkowe
oraz rdzeń kręgowy
○ Hemosyderyna jest cytotoksyczna w stosunku do neuronów
■ Najbardziej obecnie prawdopodobną hipotezą wyjaśniającą cytotoksyczność jest obecność „wolnego” żelaza
z nadmierną produkcją rodników hydroksylowych
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HEMOSYDEROZA POWIERZCHNIOWA
○ CN8 jest rozlegle pokryty mieliną OUN, która jest podtrzymywana przez mikroglej wrażliwy na hemosyderynę
■ Podwyższona podatność w obrębie zbiornika CPA
● Towarzyszące nieprawidłowości
○ Zmiany patologiczne powodujące nawroty SAH
■ Urazowe wyrwanie korzenia nerwu
■ Krwawiący nowotwór OUN
■ Malformacje tętniczo-żylne lub naczyniaki jamiste
■ Tętniak
■ Wewnątrzoponowe miejsca interwencji chirurgicznych
(mózgowie lub kręgosłup)
○ Plamy hemosyderyny na oponach mózgowych

● Epidemiologia
○ Rzadkie, przewlekłe, postępujące zaburzenie
○ 0,15% pacjentów badanych w MR

Cechy patomorfologiczne i chirurgiczne

Leczenie

● Ciemnobrązowe przebarwienia opon miękkich mózgowia,
wyściółki komór, tkanki pod oponą miękką (subpial tissue)
● Przyczyny nawracania SAH znajdywane w 70% przypadków
○ Patologia opony twardej (70%)
■ Urazowe wyrwanie nerwu rdzeniowego szyjnego
■ Zmiana jamista zawierająca CSF (jama pooperacyjna)
z „łamliwą” neowaskularyzacją
○ Krwawiące nowotwory (20%)
■ Wyściółczak, skąpodrzewiak, gwiaździak i in.
○ Nieprawidłowości naczyniowe (10%)
■ Malformacja tętniczo-żylna (AVM) lub tętniak
■ Liczne malformacje jamiste w pobliżu powierzchni
mózgu

Cechy mikroskopowe
● Plamy hemosyderyny na oponach i tkankach pod oponą miękką
do 3 mm głębokości
● Pogrubiałe opony miękkie
● Zakręty móżdżkowe: utrata komórek Purkinjego oraz glioza
Bergmanna

ZAGADNIENIA KLINICZNE
Objawy
● Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe
○ Obustronna głuchota czuciowo-nerwowa (SNHL) w 95%
przypadków
● Profil kliniczny
○ Często istnieje wywiad wcześniejszego urazu lub interwencji chirurgicznej w przestrzeni wewnątrztwardówkowej
■ Rzadko wywiad wcześniejszego SAH
○ Typowy przypadek to dorosły pacjent z obustronną SNHL
oraz ataksją
○ Rzadziej pojawia się jako późne powikłanie leczonego guza
móżdżku u dzieci
● Objawy laboratoryjne
○ CSF z punkcji lędźwiowej
■ Wysoki poziom białka (100%)
■ Ksantochromia (75%)
● Pozostałe objawy
○ Ataksja (88%)
○ Obustronne porażenie połowicze
○ Wygórowanie odruchów, zaburzenia funkcjonowania pęcherza, utrata węchu (anosmia), otępienie oraz ból głowy
○ Faza przedobjawowa trwa ok. 15 lat

Charakterystyka demograficzna
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● Wiek
○ Szerokie spektrum: 14–77 lat
● Płeć
○ M:K = 3:1

Naturalny przebieg i rokowanie
● Obustronna, pogarszająca się SNHL oraz ataksja, które pojawiają się w ciągu 15 lat od wystąpienia pierwszych objawów
● Nierozpoznana niemal nieuchronnie prowadzi do głuchoty
● 25% pacjentów choruje obłożnie w ciągu 1. roku po wystąpieniu pierwszych objawów
○ Z powodu ataksji mózgowej, zespołu mielopatycznego lub
obu tych przyczyn
● Należy leczyć źródło krwawienia
○ Należy chirurgicznie usunąć źródło krwawienia (jama pooperacyjna, guz)
○ Leczenie wewnątrznaczyniowe w przypadku AVM lub tętniaka
● Implant ślimakowy w przypadku SNHL

ZALECENIA DIAGNOSTYCZNE
Do rozważenia
● Należy pamiętać, że SS jest skutkiem, a nie przyczyną choroby
● Należy poszukać źródła nawracania SAH w kanale kręgowym
lub mózgowiu
● Zmiany w badaniu MR nie korelują ze stopniem nasilenia objawów klinicznych u pacjenta
○ Rozpoznanie MR może zostać postawione tylko w przypadku nieobecności innych zespołów

„Kamienie milowe” interpretacji badań obrazowych
● W obrazowaniu MR T2-zależnym powierzchnie OUN, w tym
nerwów czaszkowych, wydają się być „obrysowane na czarno”

Wskazówki przy opisie
● Należy opisać indywidualne objawy SS
● Należy opisać wszystkie potencjalne źródła przewlekłego SAH
● Jeśli nie można zlokalizować miejsca SAH, zaleca się (celem
jego poszukiwania) pełne obrazowanie MR kręgosłupa
○ Leczenie SAH może powstrzymać rozwój objawów towarzyszących
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(Po lewej) Osiowe badanie MR C+
w sekwencji FS T1-zależnej u tego samego pacjenta, ujawnia ogniskowe
obszary wzmocnienia w jamie pooperacyjnej
. Są to ogniska tkanki ziarninowej ułożone wzdłuż brzegu miejsca
interwencji chirurgicznej, z których prawdopodobnie nadal będzie sączyć się
krew, powodując hemosyderozę powierzchniową. (Po prawej) Osiowe
badanie MR w sekwencji T2 u pacjenta
z urazem szyjnym ukazuje rozerwanie
hipointensywnej otoczki hemosyderynowej
wynikające z braku opony
miękkiej rdzenia kręgowego w miejscu
wyrwania korzenia. Należy zwrócić
uwagę na rzekomą przepuklinę (torbiel)
oponową (pseudomeningocele)
(dzięki uprzejmości: dr N. Kumar).

Rozpoznania na podstawie zmian patologicznych: Krwotok podpajęczynówkowy i tętniaki

(Po lewej) Osiowe badanie MR T2-zależne, przeprowadzane w kilka miesięcy
po chirurgicznym usunięciu przerzutu
czerniaka złośliwego z płata czołowego
u tego pacjenta, ukazuje jamę pooperacyjną
oraz dyskretne obniżenie sygnału wyściółki rowków
oraz szczelin
Sylwiusza
w wyniku hemosyderozy
powierzchniowej. (Po prawej) Osiowe
badanie MR w sekwencji GRE T2*-zależnej u tego samego pacjenta, ukazuje
znacznie bardziej wyraźnie hemosyderozę obejmującą szczeliny Sylwiusza,
oraz rowki
. Sekwencje GRE
T2*-zależne sprawiają, że złoża hemosyderyny „rozkwitają” („blooming”),
co zwiększa widoczność zmiany
chorobowej.

(Po lewej) Osiowy obraz MR T2-zależny
ujawnia wygląd „popcornu” w typowej
malformacji jamistej typu II wg Zabramskiego
. Nieprzerwana otoczka
hemosyderynowa, w postaci hipointensywnej linii, otacza zmianę. (Po prawej)
Wieńcowy obraz GRE T2*-zależny u
tego samego pacjenta ukazuje rozległą
hemosyderozę powierzchniową w obrębie tylnej jamy czaszki. „Rozkwit”
(„blooming”) hemosyderyny na powierzchni jest widoczny jako hipointensywne obrysowanie. Zmiana obejmuje
również górną część robaka
, jak
i zakręty móżdżkowe
.
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TĘTNIAK WORKOWATY
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Najważniejsze informacje
Terminologia

Najważniejsze choroby w diagnostyce różnicowej

● Wewnątrzczaszkowy tętniak workowaty (SA)
● Uwypuklenie obejmujące tylko część obwodu tętnicy
○ Brak wewnętrznej błony elastycznej ± błony pośredniej

●
●
●
●

Obrazowanie
● Okrągłe/policykliczne uwypuklenie tętnicy
○ Powstaje zwykle w miejscu rozgałęzienia tętnic kręgu Willisa (COW), w obrębie nadklinowej części ICA, MCA,
w tętnicach móżdżkowych
○ 90% występuje w krążeniu przednim
○ 10% występuje w krążeniu tylnym: szczyt tętnicy podstawnej, tętnice móżdżkowe (najczęściej PICA)
○ Rzadko (<1%): tętnica trójdzielna, okienko (fenestration)
połączenia tętnicy kręgowej i tętnicy podstawnej
● Pęknięcie SA powoduje SAH
● Może wykazywać Ca++ w ścianie
● Czułość wielopłaszczyznowej CTA >95% w przypadkach SA
>2 mm
● TOF 3D: >90% czułość w wykrywaniu tętniaków 3 mm

(Po lewej) Obraz graficzny w projekcji
LAO dużych tętnic na poziomie podstawy
czaszki ukazuje SA tętnicy łączącej
przedniej
z aktywnym wynaczynieniem ze skierowanego ku górze uwypuklenia (brodawka Murphy’ego). Należy
zwrócić uwagę na dodatkowego SA
w tętnicy łączącej tylnej
oraz niewielki
naddatek położony na rozgałęzieniu
lewej MCA
. Pacjenci z SA mają 20%
szans na posiadanie >1 tętniaka.
(Po prawej) Osiowy obraz TK u pacjenta
z obustronnym dwuskroniowym niedowidzeniem połowiczym ukazuje lekko
hiperdensyjną, policykliczną masę nadsiodłową tuż przed komorą III. Należy
zwrócić uwagę na Ca++ w ścianach
zmiany
.

(Po lewej) Na obrazie rekonstrukcji powierzchniowej SSD 3D rotacyjnej DSA
u tego samego pacjenta widać olbrzymiego SA tętnicy łączącej przedniej
z naddatkiem [baby aneurysm
– przyp. red.]
, który jest niepokojący
jako potencjalne miejsce przyszłego pęknięcia. Prawy odcinek A2
wychodzi
z podstawy tętniaka, uniemożliwiając
pełne zamknięcie tętniaka za pomocą
spiral. Prawdopodobieństwo zmian chorobowych po klipsowaniu jest wysokie,
z powodu znacznego rozmiaru oraz
bliskości tętnic przeszywających soczewkowo-prążkowiowych. (Po prawej)
Po umieszczeniu 40 spiral embolizujących
widoczne jest gęste upakowanie obu przedziałów tętniaka ACoA.

Pętla naczyniowa
Lejek (infundibulum) naczyniowy
Tętniak wrzecionowaty
Zmiana imitująca przepływowy brak sygnału w obrazowaniu
MR (np. pneumatyzacja wyrostka klinowego przedniego)

Zagadnienia kliniczne
● Znaczna większość niepękniętych SAH pozostaje bezobjawowa
○ 2–6% przypadków zostaje przypadkowo odkrytych
w trakcie sekcji lub obrazowania
● 80–90% nieurazowych przypadków SAH jest spowodowanych pęknięciem SA
● Leczenie
○ Embolizacja wewnątrznaczyniowa spiralami vs zamknięcie chirurgiczne klipsem naczyniowym
○ 22,6% względnego, 6,9% całkowitego ryzyka ↓ w przypadku embolizacji vs interwencji chirurgicznej w pękniętym tętniaku
○ ↓ chorobowość, śmiertelność, koszty hospitalizacji; w przypadku niepękniętego tętniaka szybszy powrót do zdrowia

Brain_cz.I_sekcja 3_druk:Layout 1

2012-10-11

13:53

Strona 15

TĘTNIAK WORKOWATY

Skróty
● Wewnątrzczaszkowy tętniak workowaty (SA)

●

Synonimy
● Tętniak jagodowy, tętniak prawdziwy
●

Definicje
● Uwypuklenie obejmujące tylko część obwodu tętnicy
○ Brak wewnętrznej błony elastycznej ± błony pośredniej

●

OBRAZOWANIE
Cechy ogólne
● Najbardziej charakterystyczny objaw
○ Okrągłe/policykliczne uwypuklenie
■ Zwykle powstaje na rozgałęzieniu tętnic kręgu Willisa
(COW), w nadklinowym odcinku ICA, w zakresie MCA,
tętnic móżdżkowych
● Położenie
○ 90% przypadków występuje w krążeniu przednim
■ Najczęstsze miejsca to rozgałęzienia ACoA, PCoA,
MCA, zakończenia tętnicy szyjnej
■ Inne: okołoklinowa część ICA, tętnica przysadkowa
górna, tętnica naczyniówkowa przednia (AChA)
○ 10% przypadków występuje w krążeniu tylnym: szczyt tętnicy podstawnej, tętnice móżdżkowe (najczęściej PICA),
○ Rzadko (<1% przypadków): tętnica trójdzielna, okienko
(fenestration) połączenia tętnicy kręgowej i tętnicy podstawnej
○ Rozgałęzienie (bifurkacja) naczyniowe > tętniak ściany
bocznej (np. tętniak typu krwawego pęcherza)
● Wielkość
○ Od małych (<3 mm) do olbrzymich (>2,5 cm)
● Morfologia
○ Okrągły, owalny naddatek
○ Wąska lub szeroka szyja
○ Gałąź naczynia może być częścią szyi tętniaka (może to
uniemożliwiać embolizację spiralami)

Zmiany w badaniu TK

●

●

■ Sygnał zależy od wieku zakrzepu
■ Najczęściej: sygnał mieszany, zakrzep warstwowy
■ Hipointensywność + „rozkwitanie” („blooming”) w sekwencjach podatności magnetycznej (GRE, SWI)
Obrazy T2-zależne
○ Zwykle hipointensywny (przepływowy brak sygnału)
○ Może być warstwowy z hipointensywną obwódką
FLAIR
○ Ostry SAH: wysoki sygnał w rowkach, zbiornikach
DWI
○ Można dostrzec restrykcję dyfuzji wskutek niedokrwienia
wynikającego ze skurczu naczyniowego związanego z SAH
○ Incydenty zakrzepowo-zatorowe pochodzące z zakrzepu wewnątrztętniakowego (rzadko)
Obrazy T1-zależne C+
○ Może wystąpić wzmocnienie związane z powolnym
przepływem w drożnym świetle naczynia
○ Zwiększenie artefaktu fazy w przypadku drożnych SA
MRA
○ TOF 3D: >90% czułość w wykrywaniu tętniaków 3 mm
○ Substancje skracające czas T1, jak np. krwotok podostry,
mogą sprawiać mylne wrażenie przepływu w obrazowaniu
MRA w sekwencji TOF

Zmiany angiografii
● Konwencjonalna DSA
○ Technika
■ Niezbędna DSA obu tętnic szyjnych + dominującej tętnicy kręgowej z zarzuceniem do przeciwległej PICA lub
„angiografia 4 naczyń”
■ Ucisk przeciwległej tętnicy szyjnej przy DSA może być
niezbędny w ocenie ACoA
■ Rotacyjna DSA z rekonstrukcjami 3D typu prezentacji
powierzchni cieniowanych (SSD) może być pomocna,
lecz jest podatna na zależność od artefaktu ustawień okna
○ Rzadko: wynaczynienie kontrastu przy aktywnym SAH
○ Należy szukać brodawki Murphy’ego (uwypuklenie w miejscu niedawnego pęknięcia) vs „daughter lobe” – „baby aneurysm” (mniejsze wybrzuszenie dna tętniaka, z dużym
prawdopodobieństwem wskazujące na ogniskową słabość
jego ściany, ↑ ryzyko przyszłego pęknięcia)

● TK
○ Pęknięte SA powodują krwotok podpajęczynówkowy (SAH)
■ Wzór SAH może pomóc w ustaleniu położenia SA
○ Jeśli w SA zawarty jest zakrzep → jest on hiperdensyjny
względem mózgu
○ Może zawierać Ca++ w ścianach
● TK C+
○ Światło drożnego SA jednolicie wzmacnia się
○ Całkowicie zakrzepnięty SA może mieć wzmacniającą się
otoczkę
● CTA
○ Czułość wielopłaszczyznowej CTA >95% w przypadkach
SA >2 mm
○ Należy poszukać więcej niż jednego tętniaka, ponieważ
w 20% przypadkach występują mnogie SA
○ W przypadku pęknięcia SA należy poszukać powiązanego
z SAH skurczu naczyniowego

Zalecenia dotyczące obrazowania

Zmiany w badaniu MR

● <3 mm, stożkowaty, naczynie wyrasta bezpośrednio z jego
wierzchołka
● Zwykle położony w miejscu odejścia tętnicy łączącej tylnej
(PCoA) lub tętnicy naczyniówkowej przedniej (AChA)

● Obrazy T1-zależne
○ Tętniak drożny (różny sygnał)
■ 50% przypadków wykazuje przepływowy brak sygnału
(flow void)
■ 50% przypadków daje sygnał izo-/heterogeniczny (przepływ wolny/turbulentny, efekty saturacji, rozproszenia fazy)
○ Częściowy/całkowicie zakrzepnięty tętniak

Rozpoznania na podstawie zmian patologicznych: Krwotok podpajęczynówkowy i tętniaki

TERMINOLOGIA

● Najlepsza metoda obrazowania
○ Obrazy TK + CTA w celu rozpoznania SAH i jego przyczyny
○ CTA lub MRA w celu monitorowania pacjentów z grup ryzyka
● Zalecenia do protokołu
○ CTA o podwójnej energii z usunięciem kości w celu oceny
SA w okolicy podstawy czaszki/okołoklinowej
○ Rekonstrukcja SSD 3D jest pomocna w celu wizualizacji
ACoA oraz rozwidlenia MCA

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
Pętla naczyniowa
● Należy użyć wielu projekcji

Lejek naczyniowy

Tętniak wrzecionowaty
● Zmiana w kształcie kiełbaski z oddzielnymi drogami wpływu
i odpływu

I
3
—
15

Brain_cz.I_sekcja 3_druk:Layout 1

2012-10-11

13:53

Strona 16

Rozpoznania na podstawie zmian patologicznych: Krwotok podpajęczynówkowy i tętniaki

TĘTNIAK WORKOWATY
● Długoodcinkowy, zwykle położone dystalnie względem kręgu
Willisa (COW)
● Może być wtórny, spowodowany chorobą miażdżycową (ASVD)
● Często ma etiologię pseudotętniakową
○ Uraz, infekcja bakteryjna (mycotic aneurysm), zapalenie naczyń (vasculitis), choroba tkanki łącznej

Imitacje przepływowego braku sygnału
(w obrazowaniu MR)
● Upowietrznienie wyrostka klinowego przedniego lub stropu
oczodołu

PATOLOGIA
Ogólna charakterystyka
● Etiologia
○ Rozwój SA oraz ryzyko pęknięcia odzwierciedla skomplikowaną kombinację wrodzonej podatności + nabytego mechanicznego ucisku na ścianę naczynia
○ Nieprawidłowa hydrodynamika naczyniowa → ↑ napięcia
ściany
■ Związane z przepływem „zmęczenie bioinżynieryjne”
w ścianie naczynia jest bardziej prawdopodobne w przypadkach asymetrycznego koła (kręgu) Willisa (COW)
→ ↑ rozwoju SA w miejscu anomalii
– Np. aplastyczny odcinek A1, przetrwała tętnica trójdzielna, fenestracja tętnicy układu kręgowo-podstawnego
● Podłoże genetyczne
○ Rodzinne tętniaki wewnątrzczaszkowe (FIA)
■ Nieznane dziedziczne zaburzenie tkanki łącznej
■ Występuje w „klastrach” (krewni 1º)
■ Młodsi pacjenci, brak przewagi kobiet w porównaniu
do przypadków sporadycznych SA
■ Należy rozważyć CTA lub MRA
● Towarzyszące nieprawidłowości
○ ↑ występowania SA u pacjentów z:
■ Dysplazją włóknisto-mięśniową (FMD): dominująca
autosomalnie, sporadyczna
○ Dwupłatkowa zastawka aortalna
○ Dominująca autosomalnie wielotorbielowa choroba nerek
(10% pacjentów ma SA)
○ AVM wewnątrzczaszkowa: tętniak na naczyniu doprowadzającym („związany z przepływem”) w 30% przypadków
■ Może ustąpić po leczeniu AVM

Cechy patomorfologiczne i chirurgiczne
● Okrągły/policykliczny worek, cienkie lub grube ściany, ± SAH

Cechy mikroskopowe
● Rozerwanie/brak błony elastycznej wewnętrznej
● Brak warstwy mięśniowej
● Może wystąpić „brodawka” kruchej błony zewnętrznej (adventitia)

ZAGADNIENIA KLINICZNE
Objawy

I
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● Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe
○ Znaczna część niepękniętych SA pozostaje bezobjawowa
■ Rzadko występuje neuropatia nerwów czaszkowych (np.
porażenie CN3 spowodowane tętniakiem PCoA)
■ TIA/udar wynikający z incydentu zakrzepowo-zatorowego wskutek zakrzepu wewnątrztętniakowego (rzadko)
○ 80–90% przypadków nieurazowego SAH jest wywołane
przez pęknięcie SA
■ Ból głowy (typowo = „uderzenie pioruna”)

● Profil kliniczny
○ Dwa najczęstsze scenariusze
■ Pacjenci w średnim wieku cierpiący na „najgorszy w ich
życiu ból głowy” z powodu pęknięcia SA → SAH
■ Przypadkowe rozpoznanie podczas obrazowania przeprowadzanego z powodu objawów niezwiązanych z tętniakiem u pacjentów w dowolnym wieku

Charakterystyka demograficzna
● Wiek
○ ↑ częstości występowania SA wraz z wiekiem pacjentów;
rzadko występuje u dzieci
● Płeć
○ M < K (zwłaszcza w przypadku tętniaków mnogich)
● Epidemiologia
○ 2–6% przypadkowych rozpoznań niepękniętych SA w trakcie sekcji
○ Roczne ryzyko utworzenia tętniaka de novo = 0,8%
u pacjentów z SA

Naturalny przebieg i rokowanie
● Ryzyko pęknięcia
○ Rozmiar: niewielkie ryzyko pęknięcia w przypadku SA <7 mm
○ Szacowane ryzyko pęknięcia: 1–2% w ciągu roku, licząc
łącznie wszystkie niepęknięte tętniaki
○ Ok. 20% przypadków pęknięć niezabezpieczonych SA
krwawi ponownie w ciągu 2 tygodni, zaś 50% w ciągu
6 miesięcy
○ Kształt: dodatkowe uwypuklenie typu „daughter lobe”
(„baby aneurysm”) daje ↑ prawdopodobieństwa ryzyka przyszłego SAH; brodawka Murphy’ego = miejsce niedawnego
pęknięcia oraz ryzyko nawrotu krwawienia, o ile nie zostanie rozpoczęte leczenie
○ ↑ u kobiet z wywiadem nadciśnienia tętniczego, palących

Leczenie
● Embolizacja wewnątrznaczyniowa spiralami (coiling)
○ Pęknięty SA: 22,6% względnego, 6,9% całkowitego ryzyka
↓ w przypadku embolizacji vs interwencji chirurgicznej
(jedno z badań)
○ Niepęknięte SA: embolizacja vs operacja klipsowania
■ ↓ chorobowość, śmiertelność, koszty hospitalizacji; krótszy czas hospitalizacji; szybszy powrót do zdrowia
● Zabieg chirurgiczny (klipsowanie)
○ W porównaniu z embolizacją istnieje mniejsze ryzyko
nawrotu, choć ryzyko ponownego krwawienia jest niskie
w wypadku obu metod leczenia
○ Może być korzystniejszy w przypadku tętniaka MCA lub innego rodzaju SA, gdzie gałąź naczyniowa wyrastająca z SA
musi być zachowana

ZALECENIA DIAGNOSTYCZNE
Do rozważenia
● Tętniak typu krwawiącego pęcherza w przypadku negatywnego
wyniku CTA u pacjenta z SAH → należy przeprowadzić DSA
● Krwawienie okołośródmózgowiowe u pacjentów z krwią
w zbiorniku międzykonarowym

„Kamienie milowe” interpretacji badań obrazowych
● Rozlany SAH bez krwiaków ogniskowych → najbardziej prawdopodobne położenie pękniętego tętniaka to ACoA
● Brak uwidocznienia szczelin Sylwiusza może wskazywać na
izodensyjny SAH

WYBRANE PIŚMIENNICTWO
1. Brunken M et al: Coiling vs Clipping: Hospital Stay and Procedure Time
in Intracranial Aneurysm Treatment. Rofo. Epub ahead of print, 2009
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(Po lewej) Przednio-tylna (AP) rekonstrukcja SSD 3D DSA u tego samego
pacjenta potwierdza rozpoznanie SA
powiązanego z fenestracją połączenia
tętnic kręgowych i podstawnej
. Należy zwrócić uwagę na nieregularną brodawkę Murphy’ego skierowaną ku górze
, która prawdopodobnie oznacza
miejsce pęknięcia. (Po prawej) Skośny
obraz DSA po embolizacji spiralami ukazuje gęste upakowanie spiral w obrębie
SA, obejmujące brodawkę Murphy’ego
, bez wypełniania się resztkowego
tętniaka. Ten pacjent został wypisany
ze szpitala tydzień później, bez objawów
neurologicznych.

Rozpoznania na podstawie zmian patologicznych: Krwotok podpajęczynówkowy i tętniaki

(Po lewej) Osiowe badanie TK ukazuje
rozlany krwotok podpajęczynówkowy
(SAH) w obrębie zbiornika przedmostowego
oraz niewielkie wodogłowie
z poszerzeniem rogów skroniowych
komór bocznych
. To położenie SAH
sugeruje silnie pęknięcie SA krążenia
tylnego. (Po prawej) Strzałkowy obraz
CTA u tego samego pacjenta potwierdza
SA krążenia tylnego na poziomie
połączenia mostowo-rdzeniowego
.
Ten SA może okazać się trudny do
operacyjnego zaklipsowania z powodu
jego skomplikowanych stosunków
z naczyniami przeszywającymi pnia
mózgu.

(Po lewej) Osiowe badanie MR w sekwencji T2 u pacjentki w średnim wieku
ukazuje dwa okrągłe ogniska przepływowego braku sygnału (flow void), odpowiadające tętniakom (SA) szczytu
tętnicy podstawnej
oraz lewej tętnicy
łączącej tylnej
, który to wynik został
później potwierdzony przez cewnikową
DSA. (Po prawej) DSA w projekcji AP
u tej samej pacjentki ukazuje dodatkowy
SA prawego rozwidlenia MCA
.
Był on leczony za pomocą spiral wewnątrznaczyniowych oraz techniką remodelowania balonowego. Pacjentka
miała również tętniaka lewej MCA.
Tętniaki mnogie występują u 20%
pacjentów. Kobiety mają je znacznie
częściej niż mężczyźni.
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