
artykuł oryginalny / oryginal article

7POL PRZEGL CHIR, 2017: 89 (6), 7-11 dOI: 10.5604/01.3001.0010.6734

Ocena czynników ryzyka rekanalizacji embolizowanych 
pękniętych tętniaków umiejscowionych na tylnej części 
koła tętniczego Willisa
Predictors for posterior circulation aneurysms recanalization after 
endovascular treatment

Karol Wiśniewski1*ABCDEFG, Bartłomiej Tomasik2*CEG, Ernest J. Bobeff1 EF, Ludomir Stefańczyk3 EF, 
Dariusz J. Jaskólski1ADEG 
1Klinika Neurochirurgii i Onkologii Ośrodkowego Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Polska; Kierownik Kliniki: 
prof. Dr hab. Dariusz Jaskólski 
2Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Polska; Kierownik Zakładu: dr hab. med. Wojciech Fendler 
3Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Polska; Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. 
Ludomir Stefańczyk

Historia artykułu:  Otrzymano: 17.05.2017 Zaakceptowano: 30.10.2017 Opublikowano: 30.12.2017

StreSzczenie:    Wprowadzenie: Tętniaki umiejscowione na tylnej części koła tętniczego Willisa są częstą przyczyną krwawienia podpajęczy-
nówkowego (aneurysmal subarachnoid haemorrhag; aSAH) i stanowią około 30% wszystkich tętniaków wewnątrzczaszko-
wych. Ze względu na duże ryzyko operacyjne chorzy z tętniakami tylnego kręgu są kierowani na leczenie wewnątrznaczynio-
we. Embolizacja, czyli upakowanie tętniaka spiralami, jest obarczona dużym ryzykiem, jakim jest wystąpienie rekanalizacji 
i powstanie tętniaka nawrotowego. W pracy przeprowadziliśmy analizę parametrów morfometrycznych tętniaków tylnego 
kręgu w celu znalezienia markera radiologicznego zwiastującego wystąpienia rekanalizacji.

  Materiał i metody: Analizie retrospektywnej poddano dane kliniczne 24 pacjentów z tętniakami tylnego kręgu, którzy leczeni 
byli na drodze klasycznej embolizacji. Pomiary morfometryczne wykonano na modelach 3d tętniaka otrzymywanych za pomo-
cą przedoperacyjnego badania angio-CT nn. mózgowych. Wielkość i objętość tętniaka mierzono na podstawie obrazów otrzy-
manych w cyfrowej angiografii subtrakcyjnej. Skuteczność początkowego leczenia endowaskularnego określono wizualnie przy 
użyciu zmodyfikowanej skali Raymond Roy, po embolizacji i podczas kontrolnej angiografii. Rekanalizację diagnozowano, ob-
serwując wypełnienie tętniaka podczas badania. Analizę statystyczną przeprowadzono stosując oprogramowanie Statistica 13.1

  Wyniki: Stwierdzono, że największy wymiar tętniaka prostopadły do jego   szyi, był istotnie związany z rekanalizacją (12,12 ± 
5,13 mm vs 7,41 ± 3,97 mm, p = 0,039), i pozostał istotny po uwzględnieniu efektu wieku, płci i lokalizacji tętniaka (OR = 1,26 , 
95% CI: 1,01-1,60, p = 0,047). Wykazaliśmy również, że największy wymiar tętniaka prostopadły do jego   szyi jest dobrym kla-
syfikatorem umożliwiającym różnicowanie pomiędzy zrekanalizowanymi a niezrekanalizowanymi tętniakami tylnego kręgu 
(AUC = 0,755, 95% CI: 0,521–0,989, p = 0,033).

  Wnioski: Posiadanie czynników ryzyka rekanalizacji pozwala wybrać najodpowiedniejszą procedurę wewnątrznaczyniową, 
co może skutkować zmniejszeniem częstości powikłań. 

SłoWa kluczoWe:   embolizacja, tętniak tylnej części koła tętniczego Willisa, krwotok podpajęczynówkowy, czynniki ryzyka 

abStract:   introduction. Posterior circulation aneurysms account for approximately 30% of all intracranial aneurysms, and their rup-
ture often causes aneurysmal subarachnoid hemorrhage (aSAH). Because surgical treatment of posterior circulation aneu-
rysms is difficult, endovascular treatment is commonly indicated. However, simple coil embolization is associated with a 
high rate of recanalization. Our goal was to investigate morphometric aneurysmal features assessed on pre-embolization 
computed tomography angiography (CTA) as predictors of recanalization in patients with posterior circulation aneurysms. 

  Material and Methods. We retrospectively analyzed data of 24 patients who underwent coil embolization due to rupture of sac-
cular posterior circulation aneurysms. The morphometric features of aneurysms were measured based on pre-embolization 3d-
-CTA-aneurysm models, and aneurysmal size and volume were measured on digital subtraction angiography (dSA) images. The 
effectiveness of initial endovascular treatment was determined visually with the modified Raymond Roy classification directly after 
embolization and on follow-up dSAs.  Recanalization was diagnosed when, compared to the primary embolization aneurysm ap-
pearance, compaction and filling of the aneurysm occurred. Statistical analysis was performed with Statistica 13.1 software.

  results. Higher maximal aneurysm height perpendicular to the aneurysmal neck was associated with a greater aneurysm recana-
lization risk (12.12±5.13mm vs. 7.41±3.97mm, p=0.039), and this relationship remained significant after adjustment for patient’s age, 
sex and aneurysm localization (OR=1.26, 95%CI: 1.01-1.60, p=0.047). Maximal aneurysm height perpendicular to the aneurysmal 
neck distinguished well between recanalized and non-recanalized aneurysms (AUC=0.755, 95%CI: 0.521-0.989, p=0.033).

  conclusions. Predictors of aneurysm recanalization can help choose best endovascular treatment strategies, which could re-
duce complication rates. 
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WproWadzenie

Tętniaki umiejscowione w tylnej części koła tętniczego Willisa sta-
nowią około 30% wszystkich tętniaków [1, 2, 3]. Są one również 
częstą przyczyną krwawienia podpajęczynówkowego (aneurysmal 
subarachnoid haemorrhage; aSAH). Biorąc pod uwagę niekorzyst-
ne długoterminowe efekty leczenia, zapobieganie aSAH wyda-
je się kluczowe dla zmniejszenia śmiertelności. Tętniaki tylnego 
koła Willisa odznaczają się wyższą roczną częstością krwawienia 
w porównaniu do tych umiejscowionych w przednim odcinku. Są 
one większe, a częstość występowania tętniaków olbrzymich jest 
również wyższa w obrębie tylnej części koła tętniczego [2]. Ob-
serwowano tendencję do szybszego wzrostu tętniaków tylnego 
koła tętniczego, szczególnie w przypadku tętniaków mnogich [4].

Biorąc pod uwagę niezadowalające długoterminowe efekty le-
czenia, zapobieganie aSAH wydaje się kluczowe w zmniejszaniu 
śmiertelności. Z powodu skomplikowanej anatomii, podejście 
neurochirurgiczne do leczenia tętniaków tylnego koła jest obar-
czone wysoką śmiertelnością i zachorowalnością (odpowiednio 
3,0% i 12,9%) [2, 5]. Powyższe odsetki są jeszcze mniej korzystne 
w przypadku pękniętych tętniaków tylnej części koła tętniczego. 
Dlatego leczenie wewnątrznaczyniowe wydaje się przewyższać 
techniki mikrochirurgicznego (microsurgery; MS) [6, 7, 8, 9, 10]. 
Największą wadą leczenia wewnątrznaczyniowego jest rekanaliza-
cja i nawrót tętniaka. Rekanalizacja wciąż pozostaje częstym zja-
wiskiem w porównaniu do klipsowania (clipping) [11, 12]. Istotna 
rekanalizacja często wymaga interwencji w postaci ponownego le-
czenia wewnątrznaczyniowego lub mikrochirurgicznego. Odsetek 
rekanalizacji waha się pomiędzy 53,5% (dla pękniętych tętniaków) 
do 22,5% (w przypadku niepękniętych tętniaków) [11].

Do tej pory przeanalizowano wiele czynników ryzyka rekanaliza-
cji (wiek, płeć, rozmiar tętniaka, pierwotna gęstość upakowania, 
rodzaj stentu), ale żaden nie okazał się istotny. Zastosowanie ra-
diologicznego wskaźnika rekanalizacji ułatwiłoby podejmowanie 
właściwych decyzji prowadzących do zmniejszenia odsetka reka-
nalizacji. W naszym badaniu oceniliśmy predykatory rekanaliza-
cji tętniaków tylnej części koła tętniczego po leczeniu wewnątrz-
naczyniowym.

Materiał i Metody

Retrospektywnej analizie poddano 24 pacjentów z pękniętym 
tętniakiem tylnej części koła tętniczego leczonych embolizacją z 
użyciem spiral. Chorzy leczeni byli w Oddziale Klinicznym Neu-
rochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego Uniwer-
syteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego w 
Łodzi w latach 2013–2016. W oparciu o dokumentację medyczną 
zebrano dane dotyczące czynników demograficznych, klinicznych 
(wiek, płeć, choroby współistniejące), wyników badań obrazowych 
(trójwymiarowa angiografia tomografii i komputerowej – CTA 3D 
oraz cyfrowa angiografia subtrakcyjna – DSA), opisów zabiegów 
operacyjnych i 6-miesięcznej obserwacji po zabiegu. Wszyscy pa-
cjenci przy przyjęciu zostali ocenieni przy pomocy skali Hunta-
-Hessa. SAH oceniono z wykorzystaniem zmodyfikowanej skali 
Fishera (FRS). W przypadku podejrzenia tętniaka wykonywano 
przedoperacyjnie CTA 3D. Chorzy byli kwalifikowani do zabiegu 
wewnątrznaczyniowego przez zespół wielospecjalistyczny (zło-
żony z neurochirurga, neuroradiologa i anestezjologa). Kontrolną 

DSA wykonywano w ciągu 6 miesięcy po leczeniu. Analizą objęto 
jedynie pacjentów z pojedynczymi workowatymi tętniakami we-
wnątrzczaszkowymi.

Pomiary morfometryczne wykonane na modelach CTA 3D tętnia-
ków obejmowały rozmiary worka, szyi, naczynia macierzystego, 
stosunek wielkości worka do szyi, szyi do naczynia macierzyste-
go, kąt tętniaka, kąt naczynia, kąt przepływu, aspect ratio (AR) – 
definiowany jako największy wymiar tętniaka prostopadły do szyi 
(największa odległość między szyją i workiem tętniaka prostopa-
dla do szyi) podzielony przez szerokość szyi, stosunek wymiaru 
(size ratio; SR) – definiowany jako maksymalna wysokość tętnia-
ka (pomiędzy środkiem szyi tętniaka i najodleglejszym punktem 
worka) podzielona przez średnicę naczynia (ryc. 1). 

Angiografię diagnostyczną i embolizację przeprowadzono w znie-
czuleniu ogólnym z udziałem dwóch neuroradiologów. Użyto dwóch 
typów spiral: platynowych i bioaktywnych, obu dostępnych w dwóch 
rozmiarach (średnica 0,010 cali i 0,018 cali) oraz w dwóch formach 
(przestrzennej 3D i helikalnej). W każdym przypadku oceniono, 
czy ryzyko embolizacji było porównywalne z ryzykiem konwen-
cjonalnym. Rozmiary tętniaka oceniono na podstawie zdjęć DSA 
w projekcjach przednio-tylnej i bocznej z powiększeniem 22 cm. 
Objętość tętniaka i gęstość upakowania (packing density; PD) ob-
liczono z wykorzystaniem kalkulatora angiocalc [13]. Skuteczność 
początkowego leczenia wewnątrznaczyniowego oceniono wzroko-
wo z wykorzystaniem zmodyfikowanej klasyfikacji Raymonda-Roya. 
Rekanalizację stwierdzano w każdym przypadku zwiększonego wy-
pełnienia tętniaka środkiem kontrastowym w porównaniu do ba-
dania wykonanego bezpośrednio po embolizacji. Przeanalizowa-
no również spontaniczną okluzję tętniaka po niepełnym leczeniu.

analiza StatyStyczna

Zmiennym nominalnym przypisano liczby odpowiadające warto-
ściom procentowym, podczas gdy zmienne ciągłe opisano z po-
mocą średniej i odchylenia standardowego. Normalność rozkładu 
zbadano z użyciem testu Shapiro-Wilka. Testu chi-kwadrat użyto 
do oceny zależności pomiędzy kategoriami zmiennych. Dla porów-
nania par zmiennych ciągłych użyto testu t-Studenta. Krzywych 
ROC (Receiver Operating Characteristics) użyto do oceny trafno-
ści klasyfikatorów i określenia niezależnych czynników ryzyka re-
kanalizacji. Poziom istotności przyjęto dla p < 0,05.  W celu oceny 
niezależnych czynników wpływających na rekanalizację tętniaków 
w grupie badanej wykorzystano model regresji logistycznej. Ana-
lizy statystycznej dokonano z wykorzystaniem oprogramowania 
Statistica 13.1 (StatSoft, Polska).

Wyniki

Wszystkie tętniaki były zlokalizowane w obrębie tylnej części koła 
tętniczego Willisa. Grupa badana składała się z 24 pacjentów. Tętnia-
ki obejmowały głównie tętnicę podstawną (18 przypadków). Jeden 
tętniak był zlokalizowany w tętnicy tylnej dolnej móżdżku (PICA), 
jeden w tętnicy górnej móżdżku (SCA), jeden w obrębie tętnicy 
tylnej mózgu (PA), a trzy w obrębie tętnicy kręgowej (VA). Średnia 
wieku wynosiła 58,8 ± 9,53 lat. Rozkład płci był następujący: 18 ko-
biet (75%) i 6 mężczyzn (25%). Statystyki opisowe przedstawiono 
w tabeli 1. Średnia gęstość upakowania wynosiła 31,7 ± 13,8%. Po 
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Ostatecznie zdecydowaliśmy się stworzyć krzywą ROC w celu 
oceny optymalnego punktu odcięcia dla klasyfikatorów. Najwięk-
szy wymiar tętniaka prostopadły do szyi okazał się dobrym klasy-
fikatorem dla odróżnienia tętniaków z rekanalizacją od tych bez 
rekanalizacji (AUC = 0,755; 95% CI: 0,521–0,989; p = 0,033; patrz: 
Ryc. 2 i Tab. II.).

dySkuSja

W naszym badaniu potwierdziliśmy doniesienia z literatury mó-
wiące, że ryzyko rekanalizacji pękniętego tętniaka tylnej części koła 
tętniczego jest wyższe w porównaniu do niepękniętego tętniaka i 
oszacowaliśmy je na 25% [11].

Rekanalizacja w obrębie tylnej części koła tętniczego często wyma-
ga ponownej interwencji wewnątrznaczyniowej lub chirurgicznej. 
Wynika to z faktu, że niepęknięte tętniaki częściej posiadają grubą 
ścianę budową przypominającą błonę wewnętrzną w odróżnieniu 

pierwotnym zabiegu kompletne zamknięcie światła uzyskano u 20 
chorych (83,33%). Całkowity odsetek rekanalizacji wynosił 25% (n 
= 6), przy czym rekanalizację obserwowano głównie w obrębie szyi.

W analizie jednoczynnikowej zaobserwowano, że największy wy-
miar tętniaka prostopadły do szyi był wyższa u pacjentów z reka-
nalizacją. (12,12 ± 5,13 mm vs 7,41 ± 3,97 mm, p = 0,031, patrz: 
Tabela I.). Stosunek średnicy szyi do naczynia macierzystego był 
również wyższy u pacjentów z rekanalizacją (1,43 ± 0,64 vs 1,01 ± 
0,34, p = 0,052), podczas gdy gęstość upakowania u tych pacjen-
tów była mniejsza, niż w grupie bez rekanalizacji (0,25 ± 0,08% vs 
0,34 ± 0,15%, p = 0,097).

Zaobserwowano, że największy wymiar tętniaka prostopadły do szyi 
pozostawał istotnym czynnikiem ryzyka (OR = 1,26; 95% CI: 1,01–
1,60; p = 0,047) po uwzględnieniu wieku, płci i lokalizacji tętniaka.” 

Nie obserwowano spontanicznego zamknięcia światła po niecał-
kowitej embolizacji.

tabela. i. Wyniki przedstawiono w postaci średnia ± odchylenie standardowe. Wszystkie parametry porównano przy pomocy testu t-Studenta.

bez rekanalizacji rekanalizacja Wartość p

Wiek (lata) 57.00±5.96 61.00±16.50 0.390

Głębokość (mm) 6.58±3.24 6.83±2.93 0.866

Wysokość (mm) 7.54±4.09 8.07±2.50 0.770

Szerokość (mm) 6.46±3.26 7.12±2.59 0.664

Szerokość szyi (mm) 3.46±1.05 4.20±1.06 0.156

Objętość tętniaka (mm3) 407.66±261.71 324.57±273.76 0.949

Średnica naczynia macierzystego (mm) 3.57±0.92 3.17±0.77 0.349

Maksymalny rozmiar tętniaka (mm) 7.95±3.88 8.07±2.50 0.948

Stosunek SR (Maksymalny rozmiar tętniaka / Średnica naczynia macierzystego) 2.40±1.43 2.58±0.63 0.771

Stosunek rozmiaru szyi do naczynia macierzystego 1.01±0.34 1.43±0.64 0.052

Największy wymiar tętniaka prostopadły do szyi (mm) 7.41±3.97 12.12±5.13 0.031

Aspect ratio (Największy wymiar tętniaka prostopadły do szyi/ szerokość szyi)  2.16±0.90 3.17±2.08 0.111

Kąt naczynia (stopnie) 76.98±22.89 78.50±19.95 0.887

Kąt tętniaka (stopnie) 81.51±14.96 79.67±23.58 0.826

Stosunek głębokości tętniaka do rozmiaru szyi 1.96±0.91 1.79±1.04 0.702

Gęstość upakowania (%) 0.34±0.15 0.25±0.08 0.097

tabela. ii. Pole pod krzywą (area under curve; AUC), czułość, swoistość i punkt odcięcia dla krzywej ROC.

MakSyMalna WySokość tętniaka proStopadle do Szyi (MM)

Punkt odcięcia (indeks Youdena) AUC (95% CI) czułość swoistość p

12.0 mm 0.755 (0.521-0.989) 0.950 0.686 0.0325
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kazały, że wyższa PD (24%) zapobiega rekanalizacji w przypadku 
tętniaków o objętości nie większej niż 600 mm3 [20]. W naszym 
badaniu wykazano, że gęstość upakowania większa niż 26,3% za-
pobiega rekanalizacji.

Znając ryzyko rekanalizacji, można obliczyć ryzyko odległych powikłań. 

Mimo obecnej rekanalizacji nie obserwowano ponownego krwa-

od pękniętych tętniaków, u których częściej obserwuje się cienką 
zdegenerowaną ścianę z depozytami hialinowymi [14]. Dodatko-
wo proces zapalny (naciek makrofagów i limfocytów T oraz pro-
liferacja komórek mięśni gładkich) obserwowany w ścianie pęk-
niętych tętniaków może prowadzić do destabilizacji ściany [15]. 
Niestabilność ściany zwiększa ciśnienie krwi wewnątrz tętniaka, 
co z kolei prowadzi do rekanalizacji przez uciśnięcie spirali oraz 
do pęknięcia tętniaka [16, 17].

Bez wątpienia rekanalizacja jest niedocenianym problemem kli-
nicznym niosącym ryzyko SAH.

W naszej analizie wykazano, że rekanalizacja występowała częściej 
u kobiet powyżej 50. roku życia oraz w przypadku niecałkowitego 
zamknięcia tętniaka.

W naszej analizie wykazano, że rekanalizacja występowała częściej 
u kobiet powyżej 50. roku życia oraz w przypadku niecałkowite-
go zamknięcia tętniaka. Warto wspomnieć, że pomimo całkowitej 
obliteracji tętniaka w obrazie angiograficznym pozostają drobne 
przestrzenie pomiędzy pętlami spirali w szyi tętniaka. Zdarza się 
to częściej w przypadku dużych tętniaków. Prawdopodobnie wy-
nika to z opóźnionej organizacji skrzepliny i śródbłonkowania, co 
prowadzi do zwiększonego ryzyka rekanalizacji [18, 19].

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze rodzaju zabiegu wewnątrz- 
naczyniowego w obrębie tylnej części koła tętniczego wydaje się, 
że należy brać pod uwagę czynniki zwiększające ryzyko rekana- 
lizacji, a takim czynnikim jest największy wymiar tętniaka prosto-
padły do szyi większy niż 12 mm.  

Gęstość upakowania (packing density; PD) jest wskaźnikiem sku-
teczności leczenia i jest odwrotnie proporcjonalna do częstości 
nawrotu tętniaka [20, 21]. Niedawno opublikowane badania wy-

ryc. 2.  Analiza ROC dla maksymalnej prostopadłej wysokości tętniaka do szyi dla 
wszystkich tętniaków.
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ryc. 1.  Parametry morfometryczne (flow – kierunek przepływu krwi): A) S max – maksymalny rozmiar worka tętniaka, N – rozmiar szyi, B) H – maksymalna wysokość tętniaka 
mierzona między środkiem szyi tętniaka i najdalszym punktem worka, H max – maksymalna prostopadła wysokość, tzn. największa odległość od szyi tętniaka do worka w 
kierunku prostopadłym, C) AA – kąt tętniaka; VA – kąt naczynia; P – średnica naczynia macierzystego, d) d – maksymalna głębokość tętniaka

Swoistość
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ru. Jednakże oceny dokonywały osoby przeprowadzające zabieg, 
co minimalizuje ten wpływ.

WnioSki

Na rekanalizację wydają się wpływać różne czynniki. Obecność 
cech morfometrycznych związanych z wysokim ryzykiem rekana-
lizacji po embolizacji może stanowić argument za odmienną stra-
tegią leczenia wewnątrznaczyniowego niż klasyczna embolizacja.

wienia w badanej grupie. Może to wynikać z małej populacji ba-
danej grupy oraz ponownego leczenia w przypadku istotnej reka-
nalizacji. Dobre wyniki (4 pkt w skali Glasgow Outcome Score) 
uzyskano u większości pacjentów. Obserwowano trzy zgony, w 
jednym przypadku przyczyną zgonu był skurcz naczyniowy a w 
dwóch rozległy zawał.

Pierwszym ograniczeniem naszego badania jest niewielka liczeb-
ność badanej grupy. Drugim – jego jednoośrodkowy i retrospek-
tywny charakter, co nie pozwala wykluczyć błędu selekcji i pomia-
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