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StreSzczenie:  Wprowadzenie: Celem niniejszego badania była ocena, czy rotacja kompleksu tętnicy łączącej przedniej (AComA) 
w płaszczyźnie osiowej może mieć wpływ na: łatwość w uzyskaniu dostępu chirurgicznego do tętniaków w tym obszarze oraz 
bezpieczeństwo założenia klipsa.

  Materiały i metody: Retrospektywnej analizie poddano pacjentów operowanych z powodu tętniaka pękniętego 
i niepękniętego (lub „zimnego”), zlokalizowanego w obrębie kompleksu tętnicy łączącej przedniej. Umiejscowienie 
kompleksu w odniesieniu do płaszczyzny czołowej zbadano przy użyciu rekonstrukcji objętościowej 3D-CTA. W przypadku 
rotacji AComA oceniono, czy połączenie (kąt) odcinków A1 i A2 tętnicy przedniej mózgu znajdowało się do przodu, czy też do 
tyłu od płaszczyzny czołowej. Wreszcie, na podstawie strony dostępu chirurgicznego (prawa vs lewa), porównano częstość 
pojawiania się trudności chirurgicznych, jak również ewentualnych powikłań w okresie śród- i pooperacyjnym w odniesieniu 
do pozycji kąta A1-A2 względem płaszczyzny czołowej.

  Wyniki: Analiza statystyczna przeprowadzona w podgrupach ujawniła, że istnieje silna i statystycznie istotna korelacja 
między rotacją kompleksu AComA a trudnościami chirurgicznymi, wyrażonymi potrzebą wielokrotnego stosowania klipsów 
czasowych oraz transgresji mózgu. Porównanie strony dostępu chirurgicznego w odniesieniu do położenia kąta A1-A2 
względem płaszczyzny czołowej oraz powstania możliwych trudności chirurgicznych pozwoliło ustalić statystycznie istotną 
różnicę z mocną korelacją (p < 0,05; V Cramer 0,59) na korzyść dostępu od strony, po której kąt A1-A2 znajdował się ku tyłowi 
od tej płaszczyzny (tylny kąt). Co ciekawe, u 72,7% pacjentów, którzy byli operowani od strony tylnego kąta, dominujący 
odcinek A1 położony był po stronie przeciwnej. 45,5% pacjentów operowano od strony kopuły, a nie szyi tętniaka.

  Wnioski: Pomimo ograniczeń badania, nasze wyniki sugerują, że decyzja dotycząca wyboru strony dostępu chirurgicznego 
do tętniaków AComA, poza powszechnie uznanymi czynnikami, powinna opierać się również na ocenie rotacji kompleksu 
AComA względem płaszczyzny czołowej.

SłoWa kluczoWe:  angiografia CT, krwotok podpajęczynówkowy, orientacja przestrzenna naczyń, tętniaki wewnątrzczaszkowe

abStract:   introduction: The aim of this study was to evaluate whether Anterior Communicating Artery (AComA) complex rotation in 
axial plane may influence the ease of surgical exploration in this region and safety of clip positioning when left vs right-sided 
approach is compared. Materials and methods: This is a retrospective study based on analysis of patients operated due to AComA 
aneurysm, both ruptured and unruptured. AComA complex position in relation to coronal plane was evaluated using 3D-CTA VR 
reconstructions. Next, comparison between surgical approach from the side where A1-A2 junction (angle) was located anterior 
and posterior to coronal plane was performed in relation to surgical difficulties and intra- and postoperative complications. 

  results: Subgroup statistical analysis revealed that there is a strong and statistically significant correlation between AComA 
complex rotation and surgical difficulties expressed by the need of repeated temporary clip application and brain transgression. 
When anterior vs posterior angle side approach was compared in relation to surgical difficulties and complications, there was 
a statistically significant difference with strong correlation (p < 0.05) in favour of posterior angle side approach. Interestingly, 
in 72.7% and 45.5% of patients that were operated from the side where A1-A2 junction was located posterior to coronal plane, 
the approach was performed form the side of a non-dominant A1 and aneurysm dome projection side, respectively. 

  conclusions: Despite its limitations, our results suggest that microsurgical clipping strategy of AComA aneurysms should 
at least include AComA complex rotation in axial plane, besides well acknowledged factors, when deciding from which side 
these lesions will be approached.

keyWordS:  computed tomography angiography, intracranial aneurysms, subarachnoid hemorrhage, vascular spatial orientation
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SkrÓty

3D-CTA – trójwymiarowa rekonstrukcja angiografii tomografii 
komputerowej 
3D-DSA – trójwymiarowa, cyfrowa angiografia subtrakcyjna 
ACA – tętnica przednia mózgu 
AComA – tętnica łącząca przednia 
aSAH – krwotok podpajęczynówkowy pochodzenia tętniakowego 
CTA – angiografia tomografii komputerowej 
VR – rendering wolumetryczny

WProWadzenie

Częstość występowania tętniaków mózgu szacuje się na 1–3%, 
a niepęknięte tętniaki wydają się być identyfikowane coraz częściej 
[1]. Zazwyczaj te wady naczyniowe są zmianami klinicznie niemy-
mi. W większości przypadków ich manifestację stanowi krwotok 
podpajęczynówkowy, którego skumulowana, sześciomiesięczna 
śmiertelność sięga nawet 50% [2, 3]. Rozmieszczenie tętniaków 
wzdłuż różnych tętnic wewnątrzczaszkowych jest nieregularne, 
co najpewniej wiąże się z lokalną hemodynamiką przepływu krwi. 
AComA jest przyczyną aSAH w około 40% przypadków, zaś sam 
kompleks AComA to jedna z najczęstszych lokalizacji dla tych 
wad naczyniowych.

Podczas przygotowywania się do mikrochirurgicznej eksplora-
cji w obrębie kompleksu AcomA należy wziąć pod uwagę wiele 
czynników, takich jak: stosunek perforatorów do worka tętniaka, 
liczne warianty anatomiczne koła tętniczego mózgu oraz wystę-
powanie innych struktur zlokalizowanych w tym obszarze, np.: 
nerwów węchowych czy skrzyżowanie nerwów wzrokowych i ich 
pozycji względem guzka siodła tureckiego (tzw. prefixed chiasm). 
Przyjmuje się, że tętniaki w tej lokalizacji najlepiej operować od 
prawej strony ze względu na większą liczbę chirurgów prawo-
ręcznych oraz dominację lewej półkuli mózgu w zakresie funk-
cji językowych. Niemniej jednak, dominacja odcinka A1 tętnicy 
przedniej mózgu (ACA) oraz kierunek, w którym zwrócony jest 
worek tętniaka, są uważane za kluczowe czynniki przy wyborze 
optymalnej strony dostępu do tych zmian naczyniowych. Poło-
żenie kompleksu AComA w stosunku do płaszczyzny czołowej, 
w wyniku rotacji w płaszczyźnie osiowej zostało dotychczas uzna-
ne za istotne w przedoperacyjnym procesie decyzyjnym zaledwie 
przez kilku autorów [6, 7, 10, 11].

Celem badania była ocena, czy rotacja kompleksu AComA w sto-
sunku do płaszczyzny czołowej może wpłynąć na łatwość chirur-
gicznej eksploracji w tym obszarze i bezpieczeństwo pozycjono-
wania klipsa przy porównaniu dostępów z lewej i prawej strony. 
Ponadto wykonaliśmy wirtualną rekonstrukcję 3D zdjęć przed-
operacyjnych, aby ustalić czy położenie przestrzenne kompleksu 
AComA można potwierdzić za pomocą CTA.

Materiały i Metody

Badanie przeprowadzono retrospektywnie w oparciu o anali-
zę pacjentów operowanych na przestrzeni 3 lat (2014–2017) na 
Oddziale Neurochirurgicznym w Wojewódzkim Szpitalu Specja-
listycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu z powodu 
tętniaka AComA, zarówno pękniętego, jak i nieuszkodzonego. 

Rozpatrzono całą dokumentację medyczną, w tym: płeć i wiek 
pacjenta, wyjściowy stan kliniczny (skala Hunta i Hessa), obra-
zy uzyskane wskutek 3D-CTA, raporty z przebiegu operacji oraz 
wyniki tomografii komputerowej wykonanej po zabiegu. Chorzy 
w ciężkim stanie klinicznym (V grupa Hunta i Hessa), a także oso-
by, u których zaklipsowano tętniak AComA w trakcie operacji in-
nego krwawiącego tętniaka (co wymusiło wybór strony dostępu 
chirurgicznego), zostali wykluczeni z analizy (Ryc. 1.). 

ryc. 1.  Diagram przedstawiający dobór pacjentów.

ryc. 2.  Rotacja kompleksu AComA w stosunku do płaszczyzny czołowej, jak obserwowano 
w 3D-CTA VR.

tab. i. Populacja pacjentów i charakterystyka tętniaka.

nieuSzkodzony (30,8%) Pęknięty (69,2%)

Płeć 12 M, 4 F 16 M, 20 F

Wiek, y (średnia) 39–63 (54,87) 44–89 (62,3)

Dominacja A1, n (%) 75% 83,30%

Rotacja kompleksu AComA, n (%) 37,50% 77,80%

Współczynnik kopuła/szyja 
(Aspect Ratio)

1,66–5,4 (3,02) 1–6,75 (2,78)
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ryc. 3.  Korelacja pomiędzy dostępem „przednim” i „tylnym” a wystąpieniem trudności i/lub powikłań chirurgicznych, które obejmują: konieczność stosowania retrakcji mózgu (szpatułki 
samotrzymające) oraz klipsów czasowych (po 1 punkcie), transgresję mózgu (2 punkty), śródoperacyjne pęknięcie tętniaka (2 punkty) oraz pooperacyjne niedokrwienie mózgu 
(3 punkty). Punkty zsumowano dla każdego pacjenta i wykorzystano w analizie w skali od 0 do 5 punktów, którą przedstawiono na wykresie.

tab. ii. Strona dostępu chirurgicznego u pacjentów z rotacją kompleksu AComA. Pacjenci 
operowani od kąta A1-A2, położonego do tyłu od płaszczyzny czołowej (dostęp tylny). 
Dominujący segment A1 zlokalizowany był po stronie przeciwnej w 72,7%, a konieczność 
stosowania retrakcji szpatułkami czy też wykonania transgresji mózgu występowała 
o wiele rzadziej w porównaniu z dostępem od strony przedniego kąta A1-A2.

Strona doStęPu W odnieSieniu do 
rotacji koMPlekSu

doStęP Przedni doStęP tylny 

Dostęp od strony dominującej A1, n (%) 100% 27,30%

Dostęp od strony niedominującej A1, n (%) none 72,70%

Dostęp od strony kopuły, n (%) none 45,50%

Dostęp od strony szyi, n (%) 100% 54,50%

Retrakcja mózgu, n (%) 83,30% 9%

Transgresja mózgu, n (%) 66,70% 18,20%

Niedokrwienie pooperacyjne, n (%) 16,60% brak

Za pomocą modeli renderingu objętościowego CTA 3D (VR) oce-
niono położenie kompleksu AComA w stosunku do płaszczyzny 
czołowej, czyli iluzorycznej linii, która dzieli ciało na części: przed-
nią i tylną. Dla celów badania naniesiono rzut linii na obrazy osiowe 
rekonstrukcji 3D tomografii komputerowej. Jako punkt odniesienia 
przy wyznaczaniu ewentualnych odchyleń od tej płaszczyzny przy-
jęto rzut płaszczyzny czołowej na poziomie kanałów nerwów wzro-
kowych. Aby uprościć nasze pomiary, każde odchylenie połączenia 
A1-A2 od tej linii uznaliśmy za rotację, dlatego nie było konieczne 
określanie jakiejkolwiek konkretnej wartości kąta między linią na-
rysowaną wzdłuż AComA a rzutem płaszczyzny czołowej. Na pod-
stawie położenia opisanego wcześniej kąta A1-A2 w stosunku do 
punktu odniesienia, strona dostępu została nazwana przednią (ang. 
anterior angle side) lub tylną (ang. posterior angle side), jeśli połą-
czenie to znajdowało się odpowiednio z przodu lub z tyłu (Ryc. 2.).  
Następnie porównano: rotację AComA, dostęp „przedni” (połą-
czenie A1-A2 przed punktem odniesienia omówionym powyżej) 
oraz dostęp „tylny” w odniesieniu do czynników determinujących 
trudności chirurgiczne i/lub powikłania, które obejmowały: 

•	 konieczność stosowania retrakcji mózgu (ang. fixed brain 
retraction) i/lub klipsów czasowych, co stanowi wykładnik 
możliwych trudności w uzyskaniu dobrego wglądu oraz 
zrozumienia lokalnej topografii naczyń (po 1 punkcie);

•	 transgresję mózgu, co oznacza konieczność usunięcia 
niewielkiej części mózgu w celu uzyskania lepszego wglądu 
chirurgicznego (2 punkty);

•	 śródoperacyjne pęknięcie tętniaka (2 punkty);
•	 pooperacyjne niedokrwienie mózgu, określone jako 

jakikolwiek nowy ogniskowy deficyt neurologiczny 
napotkany w ciągu pierwszych 72 godzin po operacji 
i potwierdzony w badaniu TK mózgu (3 punkty). 

Punkty zsumowano dla każdego pacjenta. Uzyskany w ten sposób 
wynik wykorzystano do dalszej analizy w skali od 0 do 5 punktów, 

gdzie 0 oznaczało brak trudności chirurgicznych, zaś 5 – trud-
ny dostęp chirurgiczny z wystąpieniem powikłań pooperacyj-
nych. Dane przedstawiono na wykresie (Ryc. 3.). Analizę sta-
tystyczną wykonano za pomocą oprogramowania IBM SPSS 
Statistics. Korelację między trudnościami chirurgicznymi i/lub po-
wikłaniami pooperacyjnymi, przedstawionymi jako skala (0–5), 
a stroną dostępu chirurgicznego w oparciu o pozycję połączenia A1-A2 
w stosunku do płaszczyzny czołowej (przedniej lub tylnej) wyzna-
czono używając testu Chi-kwadrat. Następnie opracowano tablicę 
kontyngencji, aby określić siłę tej korelacji. Podobne pomiary wyko-
nano dla rotacji samego kompleksu AComA oraz dla wyżej wymie-
nionych trudności. Wartość p < 0,05 uznano za statystycznie istotną.

Wyniki

Spośród 42 pacjentów, u 16 stwierdzono niepękniętego tętnia-
ka (0 według Hunta i Hessa – 30.8%), a u 36 pękniętego (69,2%). 
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czego można by się spodziewać po opisach anatomicznych tylko 
w 18% przypadków. W wielu sytuacjach stwierdzono, że AComA 
jest zrotowana, z czego w 48% przypadków kąt A1/A2 po stronie 
lewej, zaś w 34% przypadków kąt A1/A2 po stronie prawej znaj-
dował się z przodu od płaszczyzny czołowej.

W wielu artykułach oceniono zastosowanie 3D-CTA, ale tylko 
w kilku z nich wykorzystano konkretnie wirtualną ocenę 3D-CTA 
przestrzennej pozycji kompleksu AComA w przygotowaniu przed-
operacyjnej strategii dostępu chirurgicznego. Futami i in. wykonali 
symulację założenia klipsa za pomocą 3D-CTA i doszli do wniosku, 
że metoda ta może pozwolić przewidzieć, czy istnieje możliwość 
całkowitej obliteracji tętniaka [5]. Gonzalez-Darder i Dehdashti i in. 
ocenili znaczenie CTA w przedoperacyjnej symulacji dostępu chi-
rurgicznego do tętniaka AComA zgodnie z orientacją przestrzen-
ną płaszczyzny AComA. Doszli do wniosku, że rotacja kompleksu 
AComA wraz z orientacją kopuły tętniaka ma kluczowe znaczenie 
przy wyborze najlepszej strony dostępu chirurgicznego [6, 7]. 

Większość neurochirurgów naczyniowych zaleca prawostronny 
dostęp do tętniaków AComA, argumentując, że jest to lepsze roz-
wiązanie dla praworęcznych chirurgów, a przede wszystkim, że po-
zwala to w większości przypadków uniknąć retrakcji dominującego 
płata czołowego. Większość autorów sugeruje dostęp lewostron-
ny tylko w wybranych przypadkach, szczególnie przy obecności 
krwiaka z efektem masy w lewym płacie czołowym, obecności do-
datkowego tętniaka na lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej (ICA), 
tętnicy środkowej mózgu (MCA) lub olbrzymiego tętniaka kom-
pleksu AComA związanego z lewostronną dominacją A1 (w tym 
przypadku celem jest uzyskanie wczesnej kontroli proksymalnej 
oraz wczesny dostęp do szyi tętniaka) [8, 9].

Wyniki naszego retrospektywnego badania wykazały, że orien-
tację przestrzenną płaszczyzny AComA można łatwo określić za 
pomocą trójwymiarowych rekonstrukcji (3D VR) obrazów przed-
operacyjnej CTA (Ryc. 2.). Niniejsze dane, choć pochodzą z ma-
łej grupy, potwierdzają założenie, że pacjenci z rotacją kompleksu 
AComA tworzą wyraźną podgrupę, która jest bardziej wymagająca 
chirurgicznie pod względem zrozumienia miejscowej topografii 
naczyń i łatwości w uzyskaniu optymalnego wglądu chirurgicz-
nego. W wyborze dostępu chirurgicznego do tętniaków AComA 
rotacja kompleksu wydaje się być nawet ważniejsza niż sama do-
minacja segmentu A1. Ponieważ położenie AComA względem 
płaszczyzny czołowej wskazuje na łatwość, z jaką chirurg może 
uzyskać wgląd oraz zrozumieć lokalną topografię naczyniową, 
a tym samym na bezpieczeństwo podczas zakładania klipsa, prze-
analizowaliśmy uzyskane wyniki w odniesieniu do położenia kąta 
A1-A2 (dostęp przedni versus dostęp tylny), które było po stronie 
dostępu chirurgicznego. Analiza pozwoliła ujawnić, że wykonanie 
zabiegu od strony, po której połączenie A1-A2 znajdowało się do 
tyłu od płaszczyzny czołowej, zapewnia lepszy korytarz dostępu 
chirurgicznego; p < 0,05 (Ryc. 3.). Ponadto należy podkreślić, że 

W chwili przyjęcia do oddziału, w grupie chorych z pękniętym 
tętniakiem: 44,4% pacjentów było w I grupie Hunta i Hessa, 11,1% 
w II grupie, 27,8% w III grupie, a 16,7% w IV grupie. Średni 
wiek w grupach z pękniętym tętniakiem oraz z tętniakiem nie-
krwawiącym wynosił odpowiednio: 62,3 i 54,87 lat (Tab. I.). 
U 65,4% pacjentów stwierdzono rotację kompleksu AComA 
w stosunku do płaszczyzny czołowej (Ryc. 2.) za pomocą 3D-CTA.

W analizie statystycznej podgrup wykazano silną i statystycznie 
istotną korelację pomiędzy rotacją kompleksu AComA a trudno-
ściami chirurgicznymi napotkanymi podczas zabiegu (współczyn-
nik phi = 0,69; V-Cramera = 0,69; współczynnik C-Pearsona = 0,57; 
p < 0,05). Kiedy porównano dostęp przedni z tylnym w stosunku do 
zaobserwowanych trudności i powikłań chirurgicznych, stwierdzo-
no statystycznie istotną różnicę przy silnej korelacji (współczynnik 
phi = 0,59; V-Cramera = 0,59; współczynnik C-Pearsona = 0,51; 
p < 0,05), co przemawiało za zastosowaniem dostępu od strony, 
gdzie kąt A1-A2 zlokalizowany jest do tyłu od płaszczyzny czo-
łowej (Ryc. 3.). Innymi słowy, u pacjentów operowanych od stro-
ny, po której połączenie A1-A2 znajdowało się z tyłu płaszczyzny 
czołowej, rzadziej obserwowano rozwój niedokrwienia mózgu, 
a zabieg był łatwiejszy do wykonania (bez konieczności transgre-
sji mózgu ani stosowania klipsów czasowych i z możliwością lep-
szego zrozumienia lokalnej anatomii naczyniowej, co skutkowało 
rzadszym krwotokiem śródoperacyjnym z powodu manipulowa-
nia samym tętniakiem). U chorych nie doszło do niedokrwienia 
pooperacyjnego, w przeciwieństwie do tych, w przypadku których 
przeprowadzono zabieg od strony, gdzie kąt A1-A2 zlokalizowany 
był do przodu od płaszczyzny czołowej. Co ciekawe, gdy tętniaki 
operowano od strony, po której połączenie A1-A2 znajdowało się 
z tyłu (dostęp tylny), dostęp chirurgiczny wykonano po przeciwnej 
stronie względem segmentu dominującego A1 w 72,7% (Tab. II.).

dySkuSja

Ostateczny wynik mikrochirurgicznego leczenia tętniaków mó-
zgu zależy od wielu czynników, wśród których można wyróżnić 
aspekty zależne od chirurga, a także takie, które pozostają poza 
naszą kontrolą (wyjściowy stan kliniczny, stopień zaawansowa-
nia aSAH, złożona anatomia naczyniowa). Pierwsze z nich obej-
mują doskonałe zrozumienie angioarchitektury samego tętniaka 
oraz powiązanych z nim naczyń, a także uzyskanie optymalnego 
korytarza dostępu chirurgicznego, umożliwiającego bezpieczną 
manipulację mikrochirurgiczną i ostateczne zastosowanie klipsa. 
Istotnym elementem jest także strona dostępu chirurgicznego, któ-
rej wybór zyskuje ostatnio coraz większą uwagę. Lista najważniej-
szych publikacji na ten temat została zaprezentowana w Tab. III.

Perlmutter i Rhoton jako pierwsi opisali orientację przestrzenną 
płaszczyzny AComA [4]. Odkryli, że AcomA jest położona rów-
nolegle do płaszczyzny czołowej z symetrycznymi odcinkami A1, 

tab. iii. Badania dotyczące wyboru strony chirurgicznego dostępu do tętniaków AComA.

badanie rok liczba PacjentÓW badane ParaMetry

Perlmutter D. i in. [4] 1976 50 Badanie anatomiczne; ocena częstości rotacji kompleksu AComA 

Gonzalez-Darder J.M. [6] 2002 30 Rotacja kompleksu AComA

Suzuki M. et al. [11] 2008 140 Dominacja A1, rzut kopuły i rotacja kompleksu AcomA, opisana jako pozycja płaszczyzny A2s

Liu P. et al. [10] 2015 15 Dominacja A1

Dehdashti A. et al. [7] 2016 26 Rotacja kompleksu AComA i kierunek, w jakim zwrócony jest worek
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podejmowaniu decyzji o wyborze strony dostępu do tętniaków 
w tym obszarze. Wydaje się, że rotacja może być bardziej istotna 
niż dominacja segmentu A1 lub rzut kopuły tętniaka w tej pod-
grupie pacjentów przy wyborze najlepszego korytarza dostępu 
chirurgicznego. Udowodniliśmy, że chorzy z rotacją kompleksu 
AComA reprezentują bardziej wymagającą chirurgicznie grupę 
pod względem zrozumienia lokalnej topografii naczyń i łatwości 
manipulacji chirurgicznej. Można zatem stwierdzić, że wybór stro-
ny dostępu chirurgicznego u osób z tętniakiem AComA zasługuje 
na dalsze badania, jako że ich liczba w naszym badaniu jest zbyt 
mała, aby uogólnić wnioski na całą populację.

rozmieszczenie przestrzenne kompleksu AComA można dokład-
nie ocenić przed operacją za pomocą 3D-CTA. 3D-DSA, uważana 
za złoty standard, jest ograniczona pod względem możliwości jed-
noczasowej prezentacji obu segmentów A, co utrudnia dokładne 
zrozumienie przestrzennej pozycji kompleksu AComA, szczególnie 
w odniesieniu do przedniego i tylnego przemieszczenia kąta A1-A2.

Pomimo ograniczeń w niniejszym badaniu, nasze wyniki sugeru-
ją, że strategia mikrochirurgicznego klipsowania tętniaków ACo-
mA powinna, oprócz innych powszechnie uznanych czynników, 
uwzględniać chociaż analizę rotacji kompleksu AComA przy 
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