a.cerebri	
  post.	
  
aa.pontinae	
  

a.cerebellaris	
  ant.	
  
a.basilaris	
  
a.cerebellaris	
  ant.	
  inf.	
  
a.vertebralis	
  

a.spinalis	
  
anf.	
  

a.cerebellaris	
  post.	
  inf.	
  

aa.posteromediales	
  centralis	
  
aa.cerebri	
  	
  posterior	
  

aa.posterolateralis	
  
centrales	
  
a.cerebellaris	
  sup.	
  
a.pontinae	
  
a.labyrinthae	
  

aa.cerebellaris	
  ant.inf.	
  

a.basilaris	
  
Pamatinės	
  arterijos	
  (a.	
  basilaris)	
  šakos	
  yra	
  priekinė	
  apatinė	
  smegenėlių	
  arterija,	
  a.	
  cerebelli	
  inferior	
  anterior,	
  
labirintinė	
  arterija,	
  a.	
  labyrinthi,	
  tiltinės	
  šakos,	
  rr.	
  ad	
  pontem,	
  viršutinė	
  smegenėlių	
  arterija,	
  a.	
  cerebelli	
  
superior,	
  užpakalinė	
  smegenų	
  arterija,	
  a.	
  cerebri	
  po-‐	
  sterior.	
  	
  

a.cerebri	
  posterior	
  
a.basilaris	
  
(paramedialinės	
  
šakos	
  
a.basilaris	
  (aa	
  
pontinae	
  lat.)	
  

Vidurinės	
  smegenys	
  
Tiltas	
  

a.cerebellaris	
  sup.	
  
a.cerebellaris	
  
ant.inf	
  (AICA)	
  
a.cerebellaris	
  
post.inf	
  (PICA)	
  
a.vertebralis	
  
lateralinės	
  šakos)	
  

Pailgosios	
  smegenys	
  

Smegenėlės	
  
Pakaušinė	
  skiltis	
  
a.vertebralis	
  paramedialinės	
  
šakos	
  ir	
  a.spinalis	
  ant.	
  

	
  Pailgosios	
  smegenys	
  (IX,	
  X,	
  XI,	
  XII	
  galvinių	
  nervų	
  porų	
  banduoliai),	
  tiltas̨	
  (V,	
  VI,	
  VII	
  galvinių	
  nervų	
  porų	
  branduoliai),	
  vidurinės	
  smegenys	
  (III	
  
ir	
  IV	
  galvinių	
  nervų	
  porų	
  branduoliai),	
  smegenėlės,	
  gumburaas,	
  Amono	
  ragaas,	
  dalis	
  pakaušinių	
  ir	
  smilkininių	
  skilčių	
  (įskaitant	
  regos	
  žievę).	
  

 Užpakalinės	
  kraujotakos	
  sindromai	
  sudaro	
  apie	
  20	
  proc.	
  

visų	
  išeminių	
  insultų	
  	
  
 A.	
  basilaris	
  okliuzija	
  sudaro	
  iki	
  27	
  proc.	
  visų	
  užpakalinės	
  
kraujotakos	
  insultų	
  ir	
  per	
  90	
  proc.	
  mirštamumo*	
  
 	
  Šio	
  baseino	
  išemija,	
  priklausomai	
  nuo	
  apimties,	
  gali	
  
pasireikšti	
  nuo	
  nepastovių	
  smegenų	
  kamieno	
  simptomų	
  
iki	
  „užrakinto–viduje	
  sindromo“	
  (angl.	
  locked-‐in)	
  ar	
  
mirties**	
  	
  
 Klinikinė	
  a.	
  basilaris	
  trombozės	
  manifestacija	
  priklauso	
  
nuo	
  okliuzijos	
  lokalizacijos,	
  trombo	
  dydžio,	
  kolateralinės	
  
kraujotakos	
  ir	
  atgalinės	
  kraujotakos	
  iš	
  užpakalinės	
  
smegenų	
  arterijos,	
  a.	
  cerebri	
  posterior,	
  į	
  distalinę	
  a.	
  
basilaris	
  dalį.	
  	
  
*Cruz-‐Flores	
  S.	
  Basilar	
  Artery	
  Thrombosis,	
  2011:	
  http://www.emedicine.com/NE-‐	
  URO/topic407.htm	
  
**Hain	
  TC.	
  Brainstem	
  strokes	
  associated	
  with	
  vertigo	
  or	
  hearing	
  symptoms,	
  2012:	
  http://www.tchain.com/otoneurolo-‐	
  gy/
disorders/central/brainstem%20strokes.htm	
  	
  

 Aterotrombozė,	
  kai	
  pažeidžiama	
  vertebrobaziliarinė	
  jungtis	
  









ar	
  proksimalinė	
  ir	
  vidurinė	
  a.	
  basilaris	
  dalis	
  (60-‐70	
  m.	
  
amžiuje)	
  
Embolija	
  (iš	
  arterijų	
  ar	
  širdies	
  esant	
  bakteriniam	
  
endokarditui	
  ir	
  reumatinei	
  ar	
  įgimtai	
  širdies	
  ligai),	
  kai	
  
pažeidžiama	
  distalinė	
  a.	
  basilaris	
  dalis	
  	
  (30-‐40	
  metų	
  amžiuje)	
  
Arterijos	
  disekacija	
  –	
  prasidedanti	
  a.	
  vertebralis	
  ir	
  kartais	
  
plintanti	
  į	
  a.	
  basilaris	
  
Chiropraktinės	
  manipuliacijos	
  ar	
  kaklo	
  pasukimas	
  gali	
  
traumuoti	
  slankstelines	
  arterijas	
  kakle	
  –	
  duoti	
  trombus	
  ar	
  
disekaciją	
  	
  
Kraujagyslinės	
  malformacijos	
  kaukolės	
  pamate	
  
Vaskulitai	
  tuberkuliozės	
  ar	
  grybelinės	
  infekcijos	
  metu	
  	
  

Cruz-‐Flores	
  S.,	
  	
  2007.	
  Sidhu	
  R.	
  et	
  al.	
  2007.	
  

✔Klinikinė  a.	
  basilaris	
  trombozės  manifestacija  priklauso  nuo  okliuzijos  

lokalizacijos,  trombo  dydžio,  kolateralinės  kraujotakos  ir  atgalinės  
kraujotakos  iš  užpakalinės  smegenų  arterijos  (  a.	
  cerebri	
  posterior)  į  
distalinę  a.	
  basilaris	
  dalį  
✔A.basilaris	
  trombozė  yra  nedažna,  tačiau  potencialiai  mirAna  būklė,  
kuriai  būdinga  staigi  pradžia  su  ūmiu  sąmonės  netekimu  ir  daugybiniais  
smegenų  kamieno    simptomais:  
-‐hemi-‐  ar  kvadriparezė  
-‐juAmo  sutrikimai  
-‐regos  sutrikimas  
  -‐veidinio  nervo  parezė  
-‐dizartrija  
-‐kitų  galvinių  nervų  pažeidimo  simptomai  
-‐galvos  skausmas  ir  svaigimas  
-‐kvėpavimo  sutrikimas,  pykinimas  ir  vėmimas,  
-‐ataksija      

Vertebrobazilinės	
  sistemos	
  patologiniai	
  pokyčiai	
  nuo	
  
pažeidimų	
  galvos	
  smegenų	
  pusrutuliuose	
  kliniškai	
  skiriasi:	
  
 klinikiniai	
  galvinių	
  nervų	
  ar	
  jų	
  branduolių	
  pažeidimo	
  
požymiai	
  būna	
  toje	
  pačioje	
  pusėje	
  kaip	
  ir	
  pažeistos	
  
anatominės	
  struktūros,	
  o	
  kortikospinaliniai	
  požymiai	
  –
priešingoje	
  pusėje	
  	
  
 nebūna	
  pusrutulių	
  pažeidimams	
  būdingų	
  tokių	
  žievės	
  
pažeidimo	
  požymių,	
  kaip	
  afazija	
  ir	
  kognityviniai	
  sutrikimai	
  	
  
 vestibulinės	
  sistemos	
  pažeidimą	
  rodo	
  galvos	
  svaigimas,	
  
pykinimas	
  ir	
  vėmimas	
  kartu	
  su	
  nistagmu	
  	
  

Užpakalinės  kraujotakos  sutrikimų  metu  atsiranda    
  simptomai,  būdingi  tam  Akrų  smegenų  struktūrų  
  pažeidimui:  
 kamieninė	
  simptoma-ka	
    disartrija,  disfonija    ir  
disfagija,  disocijuotas  juAmų  sutrikimas  veide  ar  
vienoje  kūno  pusėje  
 pailgųjų	
  smegenų	
  ir	
  šoninio	
  dangčio	
  simptoma-ka	
    
vienos  pusės  Hornerio  sindromas  
 smegenėlių	
  simptomai	
    ataksija,  dismetrija  
 pakaušio	
  skil-es	
  simptomai	
    akipločio  sutrikimai    

Radiologinė  a.	
  basilaris	
  trombozės  diagnosAka
pakiAmų  kraujagyslėse  ir  tų  kraujagyslių  maiAnamose  
smegenų  struktūrose  nustatymas:  
Transkranijinė  doplerograﬁja  (TKD)  
Kompiuterinė  tomograﬁja  (KT)  
Kompiuterinės  tomograﬁjos  angiograﬁja  (KTA)  
MagneAnio  rezonanso  tomograﬁja  (MRT)  
MagneAnio  rezonanso  angiograﬁja  (MRA)  
Skaitmenine subtrakcinė  angiograﬁja  (SSA)  
̇  

*Relja  et  al.,  2004;  **Chen,  2011;  ***Thissen  S.  etc,  2014.  

 TKD	
  –naudinga,	
  greita,	
  pigi	
  ir	
  neinvazinė	
  priemonė,	
  bet	
  

ribota	
  (jautrumas	
  a.	
  basilaris	
  ligos	
  metu	
  yra	
  72	
  proc.,	
  
speciﬁškumas	
  yra	
  94	
  proc.)	
  	
  
 TKD	
  tinka	
  nustatyti	
  ir	
  ekskliuduoti	
  tik	
  proksimalinę	
  a.	
  
basilaris	
  okliuziją	
  
 Pradiniame	
  tyrime	
  signalo	
  nebuvimas	
  nebūtinai	
  reiškia	
  
okliuziją	
  	
  
 Dėl	
  storo	
  kaklo	
  sunku	
  vertinti	
  giliai	
  esančios	
  distalinės	
  
a.	
  basilaris	
  dalies	
  tėkmės	
  nebuvimą	
  ir	
  retrogradinę	
  
tėkmę,	
  todėl	
  tyrimas	
  labiausiai	
  tinka	
  monitoruojant	
  
gydymą	
  

 Per  pirmąsias  24  h  padeda  ekskliuduoA  intracerebrinį  kraujavimą  

(95  proc.  Akslumas)  
✓Išemiją  vertebrobaziliniame  baseine  nustatyA  sunku  
 Galima  nustatyA  šiuos  pakiAmus:  

	
  a.basilaris	
  hiperdensiškumą	
  („kultė“)	
    galima  a.	
  basilaris	
  
trombozė  (didelio  speciﬁškumo,  tačiau  mažo  jautrumo  ankstyvas  
požymis,  nustatomas  vos  Ak  pasireiškus  neurologiniams  
simptomams).  Dažnai  tai  vienintelis  nustatomas  pakiAmas  KT*  
 švelnų	
  masės	
  efektą	
    IV  skilvelio  kompresija    
 vėliau	
  išryškėjanI,	
  blogai	
  ribotą	
  švelniai	
  hipodensinį	
  plotą,  kuris  

apima  smegenėlių  pusrutulius,  smegenų  kamieno  dalį  ir  
pakaušines  skilAs.    
*	
  

 Tai  yra  greitas  ir  saugus  metodas  nustatant  ir  ekskliuduojant  ūmią  

a.basilaris	
  okliuziją  (ypač  distalinės  dalies)  
 Padeda	
  įver-n-	
  okliuzijos	
  vietą,  ilgį  ir  kolateralių  būklę  (svarbu  
prognozei)    
 Perfuzinė	
  KT	
  angiograﬁja	
  rodo	
  negrįžtamo	
  infarkto	
  ribą	
  ir  leidžia  
nustatyA  ūmuinį  išeminį  insultą  beveik  taip  pat  sėkmingai,  kaip    
MRT.    
 KTA  rekomenduojama  atlikA  neaiškiais  atvejais,  kad  būtų  
nustatytas  trombozės	
  dydis  prieš  nusprendžiant  taikyA  
tromboliAnę  terapiją.    
  TRŪKUMAI:	
  
✓pakartojimo  ribotumas  (ali  neaAAk-‐  A  KTA  ir  TKD  duomenys  
verAnant  slankstelinės  arterijos  V4  segmentą*  
✓KTA  verAnimą  gali  apsunkinA  masyvi  a.	
  
bssessment	
  
asilaris	
  
alciﬁkacija    
*Brandt	
  
T	
  et	
  al.	
  CT	
  Angiography	
  and	
  Doppler	
  Sonography	
  for	
  Emergency	
  A
in	
  Akcute	
  
Basilar	
  Artery	
  Ischemia.	
  Stroke.	
  
2009;	
  30:606-‐12.	
  

1	
  pav.	
  66	
  m.	
  amžiaus	
  moteris.	
  KT	
  aksialinis	
  pjūvis	
  minkštųjų	
  
audinių	
  langu.	
  Matomas	
  hiperdensinis	
  a.	
  basilaris	
  spindis	
  
(rodyklė)	
  	
  

 Išemijos  nustatymui  MRT	
  yra	
  jautresnis	
  nei	
  KT	
  	
  (esant  

hiperintensiniam  signalui  a.  basilaris	
  projekcijoje  reikia  įtarA  
trombą,  nes  normoje  tekanAs  kraujas  yra  be  signalo)  
 Difuzijos  (DWI)  ir  perfuzijos  (PWI)  sekos  padeda	
  nustaty-	
  ankstyvą	
  
ir	
  potencialiai	
  grįžtamą	
  išemiją	
  	
  
 Tai  saugus,  neinvazinis,  tačiau  brangus  ir  laiko  reikalaujanAs  tyrimas  
 Jei  MRT	
  yra  prieinamas,  tai  yra  pirmiausiai	
  pasirenkamas	
  tyrimas	
  
pacientui,  kuriam  įtariamas  vertebrobazilinės  kraujotakos  insultas*.    
 Kartu  gali  būA  atliekama  MRA	
  ,	
  difuzijos  (išemijos  pokyčiai  gali  
atsirasA  per  30  minučių  nuo  insulto  pradžios)  
✔MRA  metu  vertebralinę/baziliarinę  okliuziją  galima  nustatyA  su  97  
proc.  jautrumu  ir  98  proc.  speciﬁškumu,  tačiau  yra  galimybė  
neAksliai  įverAnA  stenozės  laipsnį,  nes  didelė  stenozė  gali  būA  
panaši  į  kraujagyslės  okliuziją.  
✓Neigiamas  MRT/MRA  rezultatas  negali  ekskliuduoA  disekacijos  ir  
turėtų  būA  atliekama  skaitmeninė  subtrakcinė  angiograﬁja*      
*Cruz-‐Flores  S.  Basilar  Artery  Thrombosis:  hjp://www.emedicine.com/NE-‐  URO/topic407.htm.  

2	
  pav.	
  22	
  m.	
  amžiaus	
  moteris.	
  T2W/FLAIR	
  
	
  aksialinis	
  pjūvis.	
  Tilte	
  kairėje	
  bazaliai	
  apie	
  1	
  cm	
  
	
  apimties	
  ir	
  vidurinių	
  smegenų	
  dešinės	
  smegenų	
  
	
  kojytės	
  projekcijoje	
  matomi	
  neryškiomis	
  
	
  ribomis	
  hiperintensiniai	
  židinukai	
  	
  	
  

3	
  pav.	
  22	
  m.	
  amžiaus	
  moteris.	
  T2W/FLAIR	
  
	
  aksialinis	
  pjūvis.	
  Hiperintensinis	
  a.	
  
	
  basilaris	
  signalas,	
  leidžiantis	
  įtarti	
  a.	
  
	
  basilaris	
  trombozę	
  

 SSA	
  taikoma,	
  kai	
  MRA	
  absoliučiai	
  kontraindikuo-na,  kai  

neinvaziniai  metodai  nėra  pakankami  arba  kai  kiA  testai  
nepaaiškina  klinikinių  radinių  
 A.	
  basilaris	
  trombozės  metu  papildomai  reikalingas  miego  
arterijų  kontrastavimas  (įverAnA  okliuzijos  ilgį  ir  
retrogradinę  kolateralinę  tėkmę)    
 SSA  metu  gali  būA  taikomas  intraarterinis  gydymas,  t.  y.  
angioplas-ka  ir  atliekama  trombolizė    
 SSA	
  yra	
  pranašesnis	
  už	
  KTA,	
  kai	
  reikia	
  įver-n-	
  kolateralinę	
  

kraujotaką	
  per	
  smegenėlių	
  arterijas	
  

✓MRA  gali  padėA  išvengA  invazinės  angiograﬁjos,  bet  jos  skiriamoji  
geba  nėra  tokia  gera  kaip  SSA  

4	
  pav.	
  22	
  m.	
  amžiaus	
  moteris.	
  MR	
  
	
  arteriograﬁja	
  3D/512.	
  A.	
  basilaris	
  distalinės	
  
	
  dalies	
  projekcijoje	
  susilpnėjęs	
  MR	
  
	
  kraujotakos	
  signalas	
  

5	
  pav.	
  22	
  m.	
  amžiaus	
  moteris.	
  Subtrakcinė	
  
	
  skaitmeninė	
  angiograﬁja.	
  A.	
  cerebellaris	
  
	
  posterior	
  inferior	
  pildosi	
  iš	
  atitinkamų	
  a.	
  
	
  vertebralis.	
  Stebima	
  distalinės	
  a.	
  basilaris	
  
	
  dalies	
  trombozė	
  

 Pirmenybė	
  :	
  MRT/MRA	
  (geriausiai  MRT  su  difuzijos  ir  

perfuzijos  sekomis)    
 Jeigu  nėra  MRT    natyvinė  KT,  perfuzinė  KT  ir  KTA.  SSA  su  

trombolize  taikoma  pasirinkAems  ligoniams  
✓Kad  būtų  efektyvi  mechaninė  trombolizė,  ūmi  a.	
  basilaris	
  
okliuzija  turėtų  būA  diagnozuojama  per  3  valandas  nuo  
simptomų  pradžios.  Kai	
  kontraindikuo-na	
  trombolizė,	
  
penumbrai	
  gelbė-	
  reikėtų	
  kuo	
  anksčiau	
  pradė-	
  skir-	
  
sisteminius	
  an-koaguliantus.    

 Tikslas:  įverAnA  smegenų  kamieno  išeminius  

pokyčius  po  a.  basilaris  trombozės  (ABT)  
trombolizės  ir  įverAnA  gydymo  pradžios  laiko  
svarbą,  nesant  išeminių  pokyčių.    
 Metodai:  184  ligoniai  su  SSA  patvirAnta  ABT,  
gydytų  i/v  alteplaze  ir  heparinu.  VerAnta:  pc-‐
ASPECTS<8-‐  didelė  išemija  V/B  baseine,  gydymo  
pradžios  laikas  ir  išeitys  pagal  Rankin  skalę.  
 Rezultatai:  Bloga  išeiAs  (96proc.  ),  kai  pc-‐
ASPECTS<8  ir  su  patvirAnta  sėkminga  
rekanalizacija  (51,1proc.).Gera  išeiAs  -‐    50proc.  ,  
kai  pc-‐  ASPECTS  >8  ir  sėkminga  rekanalizacija  
73,2proc.  
 Interpretacija:  Esant  nedidelei  išemijai  ABT  
rekanalizacija  trpmbolize  laike  48  val  buvo  
veiksminga  apie  50  proc.  atv.    

Mecahninė	
  trombektomija	
  kaip	
  papildomas	
  gydymas	
  po	
  
intraveninės	
  trombolizės	
  rekomenduojamas	
  ūminiam	
  išeminiam	
  
insultui	
  prekinės	
  cirkuliacijos	
  baseine	
  gydyti,	
  kai	
  nuo	
  simptomų	
  
pradžios	
  praėjo	
  mažiau	
  6	
  val.	
  (I,Aįrodymai)	
  

Mechaninė	
  trombektomija	
  neturi	
  būti	
  priežastimi	
  netaikyti	
  
intraveninės	
  trombolizės	
  jei	
  ji	
  indikuotina,	
  ir	
  mechaninės	
  
trombektomijos	
  pradžia	
  neturi	
  vėlinti	
  mechaninės	
  
trombektomijos	
  pradžios	
  laiko	
  (I,	
  A	
  įrodymai)	
  

Mechaninė	
  trombektomija	
  turi	
  būti	
  pradėta	
  kuo	
  skubiau	
  kai	
  
jai	
  indikacijos	
  nustatytos	
  (I,	
  A	
  įrodymai)	
  
http://stroke.ahajournals.org/content/46/Suppl_1	
  

IŠEMINIO  INSULTO  GYDYMAS  
• 3.9.    išAkus  išeminiam  ŪGSKS,  reperfuzinė  
terapija  (intraveninė	
  trombolizė,	
  
mechaninė	
  trobektomija	
  arba	
  jų	
  derinys)  
Ankamiems  ligoniams  taikyAna  kaip  
pirmo  pasirinkimo  gydymo  metodas  (I.A  
įrodymai)  
• 3.21.Tinkamumo  mechaninei  
trombektomijai  kriterijai:  
• 3.21.1.  žinomas  laikas  nuo  simptomų  
atsiradimo  pradžios  iki  arterijos  punkcijos  
<  6  val.  karoAdiniame  baseine,	
  <12	
  val-‐	
  
vertebrobaziliniame	
  baseine	
  (esant	
  
pama-nės	
  arterijos	
  okliuzijai)	
  
• 3.21.2.  ligonio  amžius  ≤80	
  metų.	
  

IŠVADOS      
 A.	
  basilaris	
  trombozė	
  yra	
  nedažna,	
  bet	
  urgentinė	
  neurologinė	
  






būklė,	
  kuri	
  reikalauja	
  ankstyvos	
  diagnozės	
  ir	
  gydymo.	
  
Ūmios	
  okliuzijos	
  metu	
  natyvinėje	
  KT	
  vienintelis	
  pa-‐	
  tognominis	
  
požymis	
  gali	
  būti	
  a.	
  basilaris	
  hiperdensiškumas.	
  
Kai	
  KT	
  yra	
  be	
  pakitimų	
  įtariant	
  išemiją	
  indikuotina	
  KTA,	
  kuri	
  
tiksliai	
  nustato	
  smegenų	
  arterijų	
  stenozes,	
  okliuzijos	
  vietą	
  ir	
  ilgį,	
  
kolateralių	
  būklę.	
  	
  
MRT	
  ir	
  MRA	
  metu	
  nustatoma	
  a.	
  basilaris	
  okliuzija.	
  išemija	
  ir	
  
penumbra.	
  	
  
Atrinktiems	
  ligoniams	
  turi	
  būti	
  atliekama	
  subtrakcinė	
  
skaitmeninė	
  angiograﬁja	
  ir	
  nustačius	
  a.	
  basilaris	
  trombozę,	
  
reperfuzinė  terapija  (intraveninė	
  trombolizė,	
  mechaninė	
  
trobektomija	
  arba	
  jų	
  derinys)  Ankamiems  ligoniams  taikyAna  kaip  
pirmo  pasirinkimo  gydymo  metodas  (I.A  įrodymai)	
  

