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Ziektegeschiedenis
Een rechtshandige 77-jarige man presenteerde zich 
op de Spoedeisende Hulp vanwege voorbijgaand 
krachtsverlies gedurende 90 minuten in de rechter-
arm en -been en hoofdpijn. Er was geen taalstoornis. 
Bij presentatie waren de klachten geheel verdwenen. 
De voorgeschiedenis vermeldde onder andere een 
carotis endarteriëctomie links wegens een symptoma-
tische a. carotis interna (ACI)-stenose. Het neurolo-
gisch onderzoek (ongeveer 1,5 uur na aanvang van 
de klachten) toonde geen afwijkingen. Een CT-scan 
van de hersenen toonde een infarct van oudere datum 
occipitaal links, maar geen recente ischemie. 

De patiënt werd voor verdere behandeling opgenomen 
op de ‘Stroke Care Unit’ met de diagnose ‘transient 
ischemic attack’ (TIA) in het stroomgebied van de  
a. cerebri media links. De CT-angiografie toonde geen 
stenose van de ACI beiderzijds, maar wel een vasculaire 
verbinding tussen de linker ACI en de a. basilaris 
(zie Figuren 1a en b). Aan de behandeling met carba-
salaatcalcium en simvastatine werd dipyridamol toe-
gevoegd. Na twee dagen opname volgde ontslag 
naar huis. De gevonden vasculaire verbinding werd 
als een toevalsbevinding beschouwd.

Weet u hoe deze vasculaire anomalie 
heet? 
Het juiste antwoord vindt u op de volgende pagina. 
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Figuur 1 A en B: De CT angiografie toont ter hoogte van de schedelbasis een vasculaire anomalie met als origine de linker 

a. carotis interna die een anastomose maakt met de a. basilaris en door een verwijde canalis hypoglossus gaat, hypoplas-

tische a. vertebralis beiderzijds en een wat wijde a. carotis communis links met als origo de linker a. subclavia (a: transversale 

opname en b: coronale reconstructie).
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Diagnose
Persisterende primitieve a. hypoglossus (a. hypoglos-
sica primitiva, PHA). 

Een PHA werd voor het eerst beschreven in 1889 als 
incidentele bevinding tijdens een autopsie.1 Een PHA 
is een zeldzame carotis-vertebrobasilaire anastomose 
die bij 0,02 tot 0,09% van de gemaakte angiografieën 
gevonden kan worden. In 1,4% van de gevallen is er 
een bilaterale aanleg en daarnaast bestaat er een lichte 
voorkeur voor vrouwen en de linkerzijde.2 Het is een 
van de vier embryologische verbindingen tussen de 
primordiale a. carotis en de longitudinale neuronale 
arteriën die kan persisteren tijdens de embryogenese 
(zie Figuur 2 op pagina 225). In vergelijking met de 
persisterende primitieve a. trigeminus (de meest fre-
quent voorkomende carotis-vertebrobasilaire anasto-
mose) is een PHA acht tot tien maal zo zeldzaam. De 
diagnose kan gesteld worden aan de hand van door 
Lie opgestelde (en door Bismar gereviseerde) criteria: 
1. De origo van een PHA is de ACI 
2. Een PHA gaat door de canalis hypoglossus. 
3. De a. basilaris ontspringt uit de PHA.3,4

Het persisteren van de a. hypoglossus kan verklaard 
worden vanuit de embryologie van de cerebrale arte-
riën.5 Vroeg in de ontwikkeling kunnen er twee 
cerebrale arteriële systemen onderscheiden worden; 
het anterieure en het posterieure systeem. Het ante- 
rieure systeem ontwikkelt zich tot de ACI die de  

 
a. communicans posterior (ACP) afgeeft. Het poste-
rieure systeem is aan het begin van de ontwikkeling 
nog niet volledig aangelegd omdat de vertebrale 
arteriën nog niet gevormd zijn. Daarom wordt de 
toekomstige a. basilaris van bloed voorzien door vier 
carotis-basilaire anastomosen te weten de trigeminus-, 
otische (acoustische), hypoglossus- en de proatlantale 
arteriën. In de latere ontwikkelingsstadia fuseren de 
longitudinale neuronale arteriën zich tot de a. basi-
laris en gaan de trigeminus-, otische en hypoglos-
susarteriën in regressie op het moment dat de a. 
communicans posterior fuseert met de a. basilaris. 
De proatlantale arterie verdwijnt wanneer de verte-
brale arteriën zich ontwikkelen en met de a. basilaris 
fuseren.6,7

Een PHA kan diverse vasculaire syndromen veroor-
zaken. Een embolus uit de ACI kan via de PHA 
ischemie in het posterieure stroomgebied veroorzaken. 
Door de hemodynamische stress ter plaatse van de 
ACI-PHA-bifurcatie worden daar frequenter aneu-
rysmata gevonden. Er bestaat een associatie met het 
moya-moyasyndroom en er is een hoger risico op 
lokale atherosclerose en trombose. Naast vasculaire 
syndromen kan PHA ook een n. hypoglossuslaesie 
of een n. glossopharyngeusneuralgie veroorzaken door 
compressie van de genoemde hersenzenuw.8 Net zoals 
bij deze patiënt (zie Figuur 1b) is er vaak sprake van 
hypoplastische of aplastische vertebrale arteriën en 
een inconsistent aangelegde cirkel van Willis.2,8 
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Figuur 2: De vier mogelijke persisterende embryologische carotis-vertebrobasilaire anastomosen aan de linkerzijde:  

De a. communicans posterior (ACP) en de a. carotis interna (ACI) zijn ook afgebeeld. Figuur gepubliceerd met toestemming 

van de uitgever.9


