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StreSzczenie:  Wstęp: Podczas zabiegów endoskopowych przez przewody nosowe z dostępu przez zatokę klinową uszkodzenie tętnicy 
szyjnej wewnętrznej występuje z częstością od 0 do 3,8% [1]. Najwyższe ryzyko uszkodzenia tętnicy ma miejsce w sytuacji 
bezpośredniego kontaktu gruczolaka przysadki lub przysadki z tętnicą szyjną wewnętrzną podczas otwierania opony 
twardej. Obrazowanie radiologiczne przedoperacyjne, tj. CTA, MRA, zapewnia obiektywną ocenę i jednocześnie uzupełnia 
śródoperacyjne metody obrazowania, tj.: neurominitoring, CTA, które podobnie jak MRA, są niezbędne w ocenie szczegółów 
anatomicznych w przebiegu tętnicy szyjnej wewnętrznej w zatoce jamistej (C4 ICA).

  cel: Celem badań była ocena wymiarów przestrzennych i odległości między tętnicami szyjnymi wewnętrznymi (ICA) oraz 
odległości pomiędzy przysadką mózgową a tętnicą szyjną wewnętrzną (ICA). 

  Materiał i metody: W badaniu CTA (coronal scans) określono odległości pomiędzy prawą i lewą tętnicą szyjną wewnętrzną 
(ICA) na poziomach: A – pomiędzy najbardziej wklęsłymi odcinkami zakrętu C4–C5 ICA, B – pomiędzy najbardziej 
wypukłymi odcinkami kolanka C4 ICA, C – pomiędzy odcinkami C4 ICA w części tylnej wstępującej. W badaniu MRA (axial 
scans) zmierzono obustronnie odległości pomiędzy przysadką mózgową a tętnicą szyjną wewnętrzną (ICA) na poziomach: 
A’ – w punkcie najbardziej wklęsłym zakrętu C4–C5 ICA, B’ – w punkcie najbardziej wypukłym odcinka C4 ICA (odcinek jamisty). 
W analizie statystycznej wykorzystano oprogramowanie Statistica 13 (StatSoft), a w określeniu różnic między grupami 
zastosowano test U-Manna–Whitney’a. W analizie siły korelacji między zmiennymi ilościowymi obliczono współczynniki 
korelacji rang Spearmana. Wyniki uznano za statystycznie istotne na poziomie p < 0,05. 

  Wnioski: Wykazano istotne obustronnie zmniejszenie odległości pomiędzy przysadką mózgową a segmentem jamistym 
tętnicy szyjnej wewnętrznej (C4 ICA), co jest związane z wiekiem pacjentów. Ma to wpływ na planowanie chirurgicznego 
dostępu i pozwala ocenić ryzyko urazu śródoperacyjnego tętnicy szyjnej wewnętrznej (ICA).

SłoWa kluczoWe:  angiografia rezonansu magnetycznego (MRA), angiografia tomografii komputerowej (CTA), gruczolak, odcinek jamisty (C4) 
tętnicy szyjnej wewnętrznej (ICA), przysadka mózgowa, zabieg endoskopowy z dostępu przez zatokę klinową

abStract:   introduction: In endoscopic endonasal transsphenoidal procedures, ICA injury occurs in up to 3.8% [1]. The highest hazard 
of injury is in case of contact between the ICA and pituitary gland, during opening of the dura. Preoperative imaging, i.e. CTA, 
MRA, supports objectively intraoperative techniques of imaging. CTA as well as MRA are essential to access anatomic details 
in variability of cavernous segments of the ICA (C4 ICA). 

  aim: The aim of the study was to measure the space between Internal Carotid Arteries and distances between the pituitary 
gland and ICA on both sides. 

  Material and methods: Anatomic relations between left and right ICAs were accessed on CTA (coronal scans) at levels: A – 
The most concave point of the C4–C5 bend; B – The most convex point of the C4 bend; C – The C4 posterior ascending portion. 
Distances between pituitary gland and ICAs were measured on both sides on MRA (axial scans): A’ – The most concave point 
of C4–C5 bend; B’ – The most convex point of the C4 bend. The Statistica 13 (StatSoft) software was used for the statistical 
analysis. The Mann-Whitney U test was applied to determine differences between the groups. To analyze the strength of 
correlations between the quantitative variables, Spearman’s rank correlation coefficients were calculated. The results were 
considered statistically significant at the level of P < 0.05. 

  conclusion: Distance reduction was shown between pituitary glands and cavernous segment (C4) of ICAs on both sides, 
which is related to age. This has impact on surgical planning and highlights the risk of intraoperative injury of ICAs.

keyWordS:   adenoma, cavernous segment (C4) of internal carotid artery (ICA), computed tomography angiography (CTA), endoscopic 
endonasal transsphenoidal surgery, magnetic resonance angiography (MRA), pituitary gland
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od dołu do podstawy siodła tureckiego i od góry do guzka sio-
dła. Zakres usunięcia kości zależy od wymaganego dostępu 
chirurgicznego. W przypadku otwarcia opony twardej meto-
dą rozszerzoną (np. z dostępu nadsiodłowego, do części tylnej 
stoku, czy przez zatokę jamistą), ryzyko urazu nie ogranicza 
się jedynie do tętnicy szyjnej wewnętrznej, ale może dotyczyć 
także innych naczyń (np. tętnicy przedniej mózgu lub tętnicy 
podstawnej) [2]. Dlatego też zlokalizowanie odcinka jamistego 
tętnicy szyjnej wewnętrznej przed otwarciem opony twardej 
okolicy siodła jest niezbędne zarówno na etapie obrazowania 
przedoperacyjnego, jak i przy monitorowaniu śródoperacyj-
nym, np. z zastosowaniem mikronaczyniowej głowicy do ba-
dania Doppler. Obrazowanie przedoperacyjne jest kluczowe 
dla uwidocznienia szczegółów anatomicznych w zmienności 
tętnic szyjnych wewnętrznych. Według Fujii, Jho i wsp. [3, 4], 
w przypadku siodła tureckiego o normalnym rozmiarze odle-
głość między tętnicami szyjnymi w odcinku jamistym wynosi 
13,9–17 mm. Trudności pojawiają się, gdy gruczolak przysad-
ki przemieszcza lub obejmuje część jamistą ICA. Co więcej, 
Dusick i wsp. [1] sugerują, że ciężko jest precyzyjnie odróżnić 
oponę twardą siodła tureckiego od opony twardej zatoki jami-
stej. Przejście opony twardej siodła tureckiego w oponę twardą 
zatoki jamistej jest niewystarczającym wyznacznikiem przebie-
gu części jamistej tętnicy szyjnej wewnętrznej. Szeroki zakres 
narzędzi chirurgicznych do nawigacji wykorzystuje stałe punk-
ty orientacyjne na podstawie czaszki. Również śródoperacyjne 
badanie dopplerowskie z użyciem mikrogłowicy w zabiegach 
endoskopowych z dostępu przez zatokę klinową ukazuje prze-
bieg tętnicy szyjnej wewnętrznej, jednakże wszystkie powyższe 
narzędzia wymagają subiektywnej interpretacji. Obrazowanie 
przedoperacyjne obiektywnie uzupełnia techniki śródoperacyjne.

Ściana boczna dobrze upowietrznionej zatoki klinowej stanowi 
przyśrodkową ścianę zatoki jamistej, która jest umiejscowiona 
bocznie do siodła tureckiego [5]. Z tego powodu, jeżeli otwarcie 
opony twardej sięga obustronnie krawędzi zatoki jamistej, wte-
dy obrazowanie przedoperacyjne części jamistej tętnicy szyjnej 
wewnętrznej jest obowiązkowe. W zabiegach endoskopowych 
z dostępu przez zatokę klinową, urazy tętnicy szyjnej wewnętrz-
nej występują z częstością od 0% do 3,8% [1]. Najwyższe ryzyko 
urazu pojawia się w przypadku kontaktu między tętnicą szyj-
ną wewnętrzną i przysadką mózgową w czasie otwarcia opony 
twardej. Co więcej, uwidocznienie tętnicy szyjnej wewnętrznej 

Skróty

CTA – angiografia tomografii komputerowej 
ICA – tętnica szyjna wewnętrzna 
MRA – angiografia rezonansu magnetycznego 
PETC – endoskopowa kraniotomia piezoelektryczna z dostępu 
przez zatokę klinową

WStęp

Dla ograniczenia częstości uszkodzenia tętnicy szyjnej we-
wnętrznej (ang. internal carotid artery; ICA) w czasie wszyst-
kich endoskopowych zabiegów z dostępu przez zatokę klinową 
kluczowa jest szczegółowa znajomość anatomii okolicy siodła 
tureckiego. Jednakże wciąż pozostaje ważne pytanie, jak zmniej-
szyć ryzyko urazu tętnicy szyjnej wewnętrznej lub całkowicie 
je wyeliminować. Zmiany w okolicy siodła tureckiego i okolicy 
nadsiodłowej wymagają zastosowania dostępu chirurgicznego, 
który ograniczony jest obustronnie do krawędzi zatoki jamistej, 

ryc. 2a.–b.   A. Analiza statystyczna (posłużyliśmy się medianą zamiast wartości 
średniej w opisie wyników, ponieważ większość zmiennych nie miała 
rozkładu normalnego); B. Analiza statystyczna w zależności od wieku i płci.

ryc. 1a.–c.   Anatomia zatoki jamistej.
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Wyniki

Odległości anatomiczne między tętnicami szyjnymi wewnętrz-
nymi lewą i prawą uzyskano na podstawie CTA w płaszczyź-
nie czołowej i wyniosły (mediana): A – 22,1 mm; B – 16,3 mm; 
C – 20,7 mm. Odległości pomiędzy przysadką mózgową a tętnica-
mi szyjnymi wewnętrznymi zmierzono po obu stronach w badaniu 
MRA w płaszczyźnie strzałkowej (mediana): A’ prawa – 1,4 mm; 
A’ lewa – 1,2 mm; B’ prawa – 1,3 mm; B’ lewa – 1,1 mm. Do opisu 
wyników wykorzystano mediany, ponieważ rozkłady większości 
zmiennych nie były normalne.

w części jamistej wiąże się z ekspozycją nerwów czaszkowych, 
w tym nerwów: III, IV, VI.

Według Bouthiliera i wsp. [6], tętnica szyjna wewnętrzna dzie-
li się na 7 odcinków: C1 – szyjny, C2 – skalisty, C3 – otworu po-
szarpanego, C4 – jamisty, C5 – klinowy, C6 – oczny, C7 – tętni-
cy łączącej. Bardziej szczegółowa klasyfikacja opracowana przez 
DePowella [7] wyróżnia kolejne odcinki: zagięcie C3–C4, zagię-
cie C4 i zagięcie C4–C5. Szczegółowa ocena odległości między 
zagięciem C4 tętnicy szyjnej wewnętrznej a przysadką mózgową 
ujawnia ewentualny dostęp do zatoki jamistej w czasie endosko-
powego zabiegu przez zatokę klinową. 

Celem badania było zmierzenie odległości między tętnicami szyj-
nymi wewnętrznymi i odległości pomiędzy przysadką mózgową 
a tętnicą szyjną wewnętrzną po obu stronach.

Materiały i Metody

W badaniu wzięło udział 32 chorych z gruczolakiem przysadki mó-
zgowej. Badana grupa obejmowała kobiety (25) i mężczyzn (7), któ-
rych średnia wieku wynosiła 53 lata, a zmiany w obrębie podstawy 
czaszki ograniczały się jedynie do przysadki mózgowej o średnicy 
mniejszej niż 1,0 cm, bez istotnego rozrostu wewnątrzczaszkowe-
go i bez zajęcia jamy nosowej i zatok przynosowych. U wszystkich 
chorych wykonano angiografię TK (CTA; computed tomography 
angiography) i angiografię MR (MRA; magnetic resonance angiogra-
phy) w Centrum Medycznym „Diagnostyka” w Białymstoku. CTA 
wykonano przy użyciu 320-rzędowego tomografu komputerowego 
(Aquilion One, Toshiba). Przeprowadzono badanie angiografii to-
mografii komputerowej głowy z użyciem kontrastu jodowego (Iome-
prol 400 mg/ml, Iomeron 400, Bracco, Mediolan, Włochy) podanego 
w bolusie. Parametry skanowania były następujące: 120 KV, 300 mA, 
grubość 0,5 mm, przedział rekonstrukcji 0,5 mm. MRA wykona-
no przy pomocy 3-teslowego aparatu do rezonansu magnetyczne-
go (TITAN, Toshiba) z następującymi parametrami sekwencji: se-
kwencja TOF (time of flight), czas repetycji/czas echa = 21/3,4 ms; 
grubość warstwy: 0,5 mm; kąt odchylenia namagnesowania 15°; 
pole widzenia: 210 x 210; macierz 544 x 536 i objętość voksela 
0,39 mm3. Wszystkie dane TK i MR zostały wysłane do stacji robo-
czej (Vitrea, Vital Images) w celu wykonania pomiarów. Wszystkie 
dane obrazowania zostały zanonimizowane przed analizą. Wyko-
rzystanie CTA i MRA jako technik obrazowania umożliwia oce-
nę różnych płaszczyzn i struktur w nich zawartych, a tym samym 
pozwala na dokładną i obiektywną ocenę tkanek miękkich i kości.

Stosunki anatomiczne między lewą i prawą tętnicą szyjną we-
wnętrzną ocenione zostały na podstawie CTA w płaszczyźnie 
czołowej na następujących poziomach:

A – najbardziej wklęsły punkt zagięcia C4–C5;  
B – najbardziej wypukły punkt zagięcia C4;  
C – na części tylnej wstępującej C4. 

Odległość między przysadką mózgową a tętnicą szyjną wewnętrz-
ną była mierzona po obu stronach w obrazach MRA w płaszczyź-
nie strzałkowej na poziomach:

A’ – najbardziej wklęsły punkt zagięcia C4–C5;  
B’ – najbardziej wypukły punkt zagięcia C4.

ryc. 3.   Istnieje dodatnia korelacja o średniej sile między wiekiem i odległością B 
(R = 0,35; p = 0,47). Zwiększenie się odległości B związane jest z wiekiem 
i wskazuje na nadmierną krętość części jamistej (C4) tętnicy szyjnej 
wewnętrznej w populacji starszych osób. Wynikiem tego jest większa 
odległość między częścią jamistą (C4) lewej i prawej tętnicy szyjnej 
wewnętrznej. Duża rozpiętość wymiaru B wymaga specjalnej uwagi 
u młodszych ludzi, u których odległości te są najkrótsze. Brak zależności 
między wiekiem a odległościami A i C wskazuje na stałość lokalizacji 
anatomicznej odcinka tylnego wstępującego w części jamistej tętnicy 
szyjnej wewnętrznej po obu stronach.

ryc. 4.   Istnieje ujemna korelacja między wiekiem i odległością A’ lewą (R=-0,41; 
p = 0,020). Istotne statystycznie zmniejszenie odległości między przysadką 
mózgową i tętnicami szyjnymi wewnętrznymi po obu stronach (A’) związane 
jest z wiekiem. W starszej populacji odległości te mogą wynosić nawet 
0,0 mm. Ma to wpływ na planowanie zabiegu chirurgicznego i podkreśla 
ryzyko śródoperacyjnego urazu tętnicy szyjnej wewnętrznej.
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ryc. 5.   Silna ujemna korelacja pomiędzy odległościami B i A’ prawą (R = -0,57; p = 0,001) 
potwierdza kręty bieg tętnicy szyjnej wewnętrznej, co ma istotny wpływ na 
stosunek tętnicy szyjnej wewnętrznej i przysadki mózgowej. Wynikiem szerokiej 
odległości między częściami jamistymi obu tętnic szyjnych wewnętrznych (B) 
w przypadku zwiększonej krętości jest mniejsza odległość pomiędzy przysadką 
mózgową a najbardziej wklęsłym punktem zagięcia C4–C5 (A’).

ryc. 7.   Istnieje ujemna korelacja o średniej sile między odległościami B i B’ prawą 
(R = -0,36; p = 0,045). Zmniejszenie odległości pomiędzy obiema tętnicami 
szyjnymi wewnętrznymi (B) powoduje również zmniejszenie odległości między 
przysadką mózgową a najbardziej wypukłym punktem zagięcia C4 (B’).

ryc. 6.   Istnieje ujemna korelacja o średniej sile między odległościami B i A’ lewą 
(R = -0,48; p = 0,005). Wynikiem szerokiej odległości między częściami 
jamistymi obu tętnic szyjnych wewnętrznych (B) w przypadku zwiększonej 
krętości jest mniejsza odległość między przysadką mózgową a najbardziej 
wklęsłym punktem zagięcia C4–C5 (A’).

dySkuSja

Endoskopowe zabiegi przez jamę nosa z dostępu przez zatokę klinową 
w obrębie podstawy czaszki stanowią wyzwanie głównie ze względu 
na bliskość struktur nerwowo-naczyniowych i wysokie ryzyko poten-
cjalnego jatrogennego urazu. Jednak ryzyko zmniejsza się przy przed-
operacyjnym wykonywaniu badań obrazowych, wyborze odpowied-
niej techniki operacyjnej i w zależności od doświadczenia operatora.

Śródoperacyjny uraz, a nawet jedynie niewielkie uszkodzenie czę-
ści jamistej ICA, mogą być przyczyną: nagłego krwotoku śródo-
peracyjnego, niedrożności tętnicy szyjnej, skurczu naczyniowego, 
późnego powstania tętniaka rzekomego [8]. Zastosowanie śródo-
peracyjnej neuronawigacji z obrazowaniem (CTA i MRI) pozosta-
je standardem w chirurgii przysadki mózgowej przed otwarciem 
bocznej części siodła tureckiego i opony twardej, co zapobiega 

urazowi ICA. Kolejnym problemem jest dostęp do podstawy czasz-
ki i wybór narzędzi do usunięcia tylnej kostnej ściany zatoki klino-
wej bez uszkodzenia opony twardej lub części jamistej tętnicy szyj-
nej wewnętrznej. Zgodnie z Cappabianca i wsp. [9], zastosowanie 
mikro wiertarek o szybkich obrotach (z wiertłem diamentowym 
2–4 mm) do nacięcia kości, narzędzi do usuwania kości, takich jak 
(ang.) „bone punch” lub ultradźwiękowej łyżeczki kostnej z oscy-
lującą metalową końcówką, która przecina twardą tkankę kostną, 
pozostawiając nienaruszoną tkankę miękką (np. oponę twardą), 
zapewnia wydajność i bezpieczeństwo zabiegu. Jednakże Cappa-
bianca i wsp. [9] oraz Rastinelli i wsp. [10] podkreślają, że ultradź-
więkowa łyżeczka kostna nie zastępuje, a jedynie uzupełnia użycie 
szybkoobrotowego wiertła. Rastinelli i wsp. [10] zwracają uwagę na 
fakt, że ultradźwiękowe łyżeczki kostne mają przewagę nad szyb-
koobrotowymi wiertłami jedynie w usuwaniu luźnych fragmentów 
kości w wąskich przestrzeniach sąsiadujących ze strukturami ner-
wowo-naczyniowymi. Z drugiej strony, piezochirurgia – stosowa-
na do tej pory głównie w zabiegach chirurgii szczękowo-twarzowej 
– znajduje również zastosowanie w chirurgii podstawy czaszki dzię-
ki jej precyzyjnej zwrotności i niskiemu ryzyku urazu termicznego. 
Tomazic i wsp. [11] jako pierwsi użyli osteotomu piezoelektrycz-
nego w endoskopowej chirurgii z dostępu przez zatokę klinową 
– piezoelektrycznej kraniotomii (PETC) z rekonstrukcją płata kost-
nego – i wykazali skuteczność i precyzję zabiegu. Cięcie wykona-
ne piezoelektrycznymi narzędziami chirurgicznymi ogranicza się 
do struktur kostnych, a tym samym tkanki miękkie, takie jak opo-
na twarda, pozostają nienaruszone ze względu na swoją elastycz-
ność, ale tylko w przypadku, gdy zostanie użyta odpowiednia siła. 
Oprócz rozwoju narzędzi chirurgicznych, nadal kluczowe pozostaje 
uzyskanie dobrej wizualizacji w czasie zabiegu. Pył podczas prze-
cinania tkanki kostnej stanowi przeszkodę w czasie precyzyjnego 
prowadzenia wiertła, jak również konieczność chłodzenia wiertła 
utrudniają dokładną wizualizację, a tylko doświadczony zespół chi-
rurgiczny, tzw. „zespół na cztery ręce”, może koordynować kolej-
ne etapy endoskopowego zabiegu z dostępu przez zatokę klinową 
z bezpiecznym zastosowaniem wszystkich dostępnych narzędzi. 
Mattavelli i wsp. [12] podkreślają znaczenie obrazowania przed-
operacyjnego. Pneumatyzacja zatoki klinowej, przegrody kostne 
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Standardowy protokół MRI dla przysadki mózgowej wykorzystuje 
obrazy T2-zależne w projekcji osiowej, czołowej i strzałkowej, a tak-
że obrazy T1-zależne w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej przed 
i po podaniu kontrastu. Ponadto wykorzystaliśmy badania MRA 
i CTA, aby odpowiednio zlokalizować bliski przebieg części jamistej 
ICA. Powyższe metody obrazowania umożliwiają nie tylko wizuali-
zację tętnicy szyjnej w dwóch wymiarach, ale także dają możliwość 
rekonstrukcji trójwymiarowych. Stamm i wsp. [19] sugerują, że 
CTA pozwala na jednoczesną wizualizację struktur kostnych i na-
czyniowych oraz precyzyjną ocenę tętnic szyjnych wewnętrznych, 
kręgowych i tętnicy podstawnej. W przypadku obecności cech erozji 
ścian bocznych i tylnej ściany zatoki klinowej, MRA pozwala ocenić 
anatomię tętnic, dlatego – jak podkreślają Stamm i wsp. [19] – nale-
ży rozważyć to badanie przy wizualizacji tętnicy podstawnej i ICA.

Zgodnie z zasadami obrazowania radiologicznego podstawy czaszki, 
naszym celem była ocena przedoperacyjnego obrazowania w bada-
niach CTA i MRA w ustalaniu odległości między strukturami ner-
wowo-naczyniowymi oraz uzyskania informacji o przypuszczalnym 
ryzyku uszkodzenia ICA w czasie endoskopowego zabiegu z dostępu 
przez zatokę klinową. Odległości między przysadką mózgową a ICA, 
mierzone w płaszczyźnie poprzecznej w najbardziej wklęsłym punkcie 
zagięcia C4–C5 (A’) i w najbardziej wypukłym punkcie zagięcia C4 (B’) 
po obu stronach, ujawniły wąski korytarz dla dostępu operacyjnego.

Jak wykazała analiza statystyczna, istnieje silna dodatnia korelacja 
między odległościami A’ prawo i B’ prawo; A’ prawo i A’ lewo; A’ 

na wypukłości tętnicy szyjnej i gęstość kości ją otaczającej, długość 
i przebieg ICA u podstawy czaszki mogą się różnić, na co wskazuje 
praktyka kliniczna. Ponadto Mattavelli i wsp. [12] podkreślają, że 
na widoczność śródoperacyjną wpływa dostęp chirurgiczny i kąt 
widzenia w polu operacyjnym. Zniekształcenie śródoperacyjne 
optyki endoskopu może oddziaływać na wizualizację ICA. Auto-
rzy podkreślają rolę tzw. „fish eye effect”, który może prowadzić do 
śródoperacyjnego zawężenia oceny odległości nawet o 37% [12]. 
„Fish eye effect”, opisany przez amerykańskiego fizyka R.W. Wo-
oda, opiera się na sposobie, w jaki ryba postrzega półkolisty widok 
spod płaszczyzny menisku wody. Zmniejszenie odległości w per-
spektywie endoskopowej sprawia wrażenie, że struktury oddalone 
od centrum widzenia wydają się być bliżej endoskopu niż w rze-
czywistości są [12]. Zatem obrazowanie przedoperacyjne, ocena 
segmentów ICA oraz kompleksowa ocena odległości i przestrzeni 
anatomicznych wpływa na śródoperacyjne decyzje chirurgiczne.

Rozróżnienie między przylegającym guzem a prawidłową tkanką 
przysadki opiera się na przedoperacyjnym badaniu MRI. Nunes 
Hoffmann i wsp. [13] proponują protokół MRI dla obrazowania 
podstawy czaszki, w którym sekwencje MRI rozciągają się od wierz-
chołka sklepienia czaszki do podniebienia twardego. Wykonywane 
są sekwencje obrazowe we wszystkich 3 osiach przed i po podaniu 
środka kontrastowego. Przysadka mózgowa ulega wzmocnieniu 
szybko po podaniu kontrastu ze względu na brak bariery krew-
-mózg. Dla wykrywania mikrogruczolaków zalecono obrazowanie 
dynamiczne z kontrastem. Dynamiczne skanowanie natychmiast 
po podaniu kontrastu może zwiększyć czułość MR w wykrywa-
niu małych zmian, ponieważ w ciągu pierwszych 30–60 sekund 
dochodzi do maksymalnego wzmocnienia prawidłowej tkanki 
przysadki, na tle której guz pozostaje niewzmocniony. Dopiero 
w fazach opóźnionych dochodzi do wzmocnienie mikrogruczola-
ka. Dla lepszej wizualizacji guza obrazowanie przebiegu nerwów 
czaszkowych i naczyń przez zbiorniki podstawy przydatne są ob-
razy o wysokiej rozdzielczości, silnie T2-zależne [14]. Natomiast 
sekwencje angiograficzne stosowane w badaniu MRA oraz angio-
grafia TK (CTA) dokładniej uwidaczniają stosunki anatomiczne 
między naczyniami i innymi tkankami miękkimi podstawy czaszki. 

Wiek i płeć pacjenta wpływają na wysokość przysadki mózgowej, 
która wynosi: u kobiet w okresie rozrodczym – do około 9 mm, 
u kobiety w ciąży – około 12 mm, u dorosłych mężczyzn i kobiet 
w okresie pomenapauzalnym – do 8 mm [13, 15]. Mikrogruczo-
laki (o średnicy mniejszej niż 1 cm) i makrogruczolaki (o średnicy 
większej niż 1 cm) wykazują niejednorodną intensywność sygnału 
w obrazach T2-zależnych z obszarami hiperintensywnymi, odpo-
wiadające ogniskom martwiczym lub krwotocznym. Prawidłowa 
tkanka przysadki wykazuje silne wzmocnienie w przeciwieństwie 
do guzów z gorzej widocznym wzmocnieniem kontrastowym.

Leal i wsp. [16] podczas zabiegów endoskopowych z dostępu przez 
zatokę klinową i resekcji makrogruczolaka przysadki wykorzystali 
śródoperacyjny Doppler naczyniowy z mikrogłowicą oraz neuro-
nawigację (z użyciem MRI i CTA), w celu lepszej lokalizacji części 
jamistej ICA oraz oceny stosunku guza do zatoki jamistej. Jednak 
metody śródoperacyjnej microultrasonografii nie we wszystkich 
ośrodkach znalazły powszechne zastosowanie w planowaniu za-
biegów neurochirurgicznych. Wciąż planowanie zabiegu opiera 
się na przedoperacyjnych badaniach obrazowych (MR i uzupeł-
niająco CT) i nadal stanowi podstawę bezpiecznej resekcji guzów 
sąsiadujących z częścią jamistą ICA.

ryc. 8.   Przekrój czołowy w badaniu CTA. Pomiary odległości pomiędzy prawą a lewą 
tętnicą szyjną wewnętrzną.

ryc. 9.   Przekrój poprzeczny badania MRA w sekwencji TOF (ang. time of flight). 
Pomiary odległości między przysadką mózgową a tętnicami szyjnymi 
wewnętrznymi.
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prawo i B’ lewo, B’ prawo i A’ lewo; B’ prawo i B’ lewo; A’ lewo i B’ 
lewo. Odległość między częścią jamistą ICA (C4) a przysadką mó-
zgową była zróżnicowana. Kąt między punktem wklęsłym zagięcia 
C4–C5 a punktem wypukłym zagięcia C4 wynika z krętości ICA 
w tym odcinku i w większości przypadków nie jest symetryczny po 
przeciwnej stronie. Obie odległości A i B są krótsze w przypadku 
nacieku guza na ścianę przyśrodkową zatoki jamistej, która poprzez 
fenestracje wykazuje mniejszy opór dla wzrostu guza. W znacznej 
liczbie przypadków część jamista ICA (C4) nie ma bezpośrednie-
go kontaktu ani z przysadką, ani guzem, i nie wykazuje nacieka-
nia przez nowotwór gdy zmiana ma średnicę mniejszą niż 1 cm.

Rhoton [17] podkreśla, że przyśrodkowy zasięg ICA i boczna po-
wierzchnia przysadki są często oddalone tylko o 2 mm (zakres 
1–7 mm). Jednak autor podkreśla, że tylko u jednej czwartej pa-
cjentów ICA rozciąga się przez środkową ścianę zatoki jamistej 
i ma bezpośredni kontakt z przysadką mózgową. W naszym ba-
daniu większość badanych cechowała niewielka przestrzeń mię-
dzy segmentem C4 ICA a przysadką mózgową (mediana: A’ prawa 
– 1,4 mm; A’ lewa – 1,2 mm; B’ prawa – 1,3 mm; B’ lewy – 1,1 mm). 
Śródoperacyjny dostęp do ściany przyśrodkowej zatoki jamistej 
wymaga odsunięcia przysadki mózgowej lub podniesienia części 
jamistej ICA (C4), co jest ryzykowne, gdy nie ma przestrzeni od-
dzielającej segment C4 ICA i przysadkę mózgową. Jednak Cebu-
la i wsp. [18] wskazują, że pozioma część segmentu C4 ICA i jego 
zagięcie mogą być delikatnie przesunięte, umożliwiając dostęp do 
przyśrodkowo-tylnej części zatoki jamistej.

Anatomiczne odległości między lewą i prawą ICA oszacowano 
na poziomach: A, B, C. Pomiary ujawniły brak symetrii, co przede 
wszystkim jest spowodowane znaczną krętością przebiegu ICA 
i naciekaniem przez nowotwór. Ponadto podgrupa kobiet (56 lat) 
była znacznie starsza niż podgrupa mężczyzn (34 lata), a zmierzone 
odległości A’ prawo, A’ lewo i B wykazały większe różnice i zwięk-

szoną krętość przebiegu naczyń. W badaniu dotyczącym związku 
między krętością a wiekiem pacjentów wykazano, że starzenie się 
tętnic wiąże się ze zwiększoną kruchością i tendencją do posze-
rzania się naczyń [19]. Pod tym samym kątem dokonaliśmy oceny 
w naszym badaniu. W analizie statystycznej wykazano dodatnią 
korelację między wiekiem a odległościami B, ale również ujem-
ną korelację między wiekiem a odległościami A’ prawo i A’ lewo.

WnioSki

1.  Dokładna znajomość anatomii, bazująca na przedoperacyjnym 
obrazowaniu, pozwala: wyróżnić niebezpieczne etapy zabiegu, 
ustalić możliwe wyniki leczenia, zidentyfikować dostępy i bez-
pieczeństwo śródoperacyjne, ocenić ryzyko urazu tętnicy szyj-
nej wewnętrznej w części jamistej (C4) w czasie otwarcia tylnej 
ściany kostnej zatoki klinowej i opony twardej oraz podczas 
resekcji gruczolaka;

2.  Brak związku między wiekiem chorego i odległościami A i C 
sugeruje stałość lokalizacji anatomicznej najbardziej wklę-
słego punktu zagięcia C4–C5 (A) i tylnej części wstępują-
cej C4 (C) tętnic szyjnych wewnętrznych po obu stronach, 
w odróżnieniu od odległości B. Wydłużanie się dystansu B 
korelowało z wiekiem i wskazywało na nadmierną krętość 
odcinka jamistego (C4) tętnicy szyjnej wewnętrznej w po-
pulacji starszych chorych;

3.  Badania CTA i MRA odgrywają kluczową rolę w przedopera-
cyjnym obrazowaniu, mającym na celu oszacowanie odległości 
w obrębie podstawy czaszki. Obrazy MRA i CTA powalają pre-
cyzyjnie uwidocznić stosunki anatomiczne odcinka jamistego 
tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz umożliwiają wizualizację 3D 
tętnicy szyjnej wewnętrznej.
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