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ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 45-jarige man presenteerde zich met een acuut ontsta-
ne, rechtszijdige hemiplegie, gemengde afasie, een bilaterale 
ptosis en rechtszijdige pupilsparende uitval van de nervus 
oculomotorius. Er werd een blanco CT-scan van het cere-
brum en CT-angiografie vanaf de aortaboog tot en met de 
cirkel van Willis verricht. Daarop was een occlusie van de 
linker arteria carotis interna (ACI) zichtbaar. De patiënt 
werd met spoed overgeplaatst naar het Universitair Medisch 
Centrum Groningen, waar aansluitend een intra-arteriële 
trombectomie werd verricht, met partiële rekanalisatie (TICI 
score 2b). Figuur 1 toont de beelden van de digitale subtrac-
tie-angiografie voor en na de trombectomie. Op een MRI-
scan, gemaakt 5 dagen na de trombectomie, werd links tem-
poraal diffusierestrictie gezien, maar ook in het mesencefalon 
(zie Figuur 2). Drie maanden na het ontstaan van de klach-
ten was er nog sprake van een motore afasie. De parese en 
de uitval van de n. oculomotorius rechts waren volledig her-
steld. 

HOE KAN EEN HERSENINFARCT IN HET 
MESENCEFALON OPTREDEN ALS GE-
VOLG VAN EEN OCCLUSIE VAN DE LIN-
KER ARTERIA CAROTIS INTERNA?
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FIGUUR 1. Digitale subtractie-angiografie (A) voor en (B) na 

trombectomie, laterale opname.

FIGUUR 2. MRI-scan 1 week na de trombectomie. (A) ‘Ap-

parent diffusion coefficient’ en (B) diffusiegewogen MRI to-

nen diffusierestrictie in de linker temporaalkwab, maar ook in 

het mesencefalon (pijlen). 
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PERSISTERENDE TRIGEMINAALARTERIE
De digitale subtractie-angiografie laat een occlusie van de ar-
teria carotis interna zien (pijl 1) (zie Figuur 1 op pagina 39). Na 
rekanalisatie valt een persisterende trigeminaalarterie op (pijl 
4), die het superieure deel van de arteria basilaris voorziet van 
bloed (pijl 3). Deze anatomische variatie geeft een plausibele 
verklaring voor de ischemie in het mesencefalon. Tevens is 
sprake van een persisterende foetale circulatie (pijl 2). 
In utero wordt de arteria basilaris voorzien van bloed door 
de trigeminaalarterie. Deze gaat bijna altijd in regressie na 
het eerste trimester van de zwangerschap. De incidentie van 
een persisterende trigeminaalarterie is 0,1-1%.1 Het caudale 
deel van de arteria basilaris is meestal hypoplastisch in het 
geval van een persisterende trigeminaalarterie.2 

EMBRYOLOGIE VAN DE CEREBRALE 
VASCULATUUR
De angiogenese in het menselijke embryo begint al voor het 
ontstaan van de hartactie. Rond de 3e week van de zwanger-
schap gaan de neurale stamcellen zich differentiëren. In de 
4e week sluit de neurale buis zich. De meninx primitiva om-
vat nu de neurale buis met vaatlussen die ontspringen uit de 
primitieve dorsale aorta en cardinale venen (de buizen van 
Cuvier).
Uit de neurale buis vormen zich de 3 primaire delen van het 
brein: het rhombencefalon, mesencefalon en prosencefalon. 
De meninx primitiva evolueert tot het calvarium, de dura, 
de leptomeningen en de plexus choroideus. 
De ontwikkeling van een herkenbaar arterieel stelsel begint 
met het vormen van 6 paren van primitieve boogvaten die in 
een later stadium allemaal in regressie gaan of veranderen 
gedurende de embryogenese. Wanneer deze regressie niet 
plaatsvindt, kunnen anatomische variaties ontstaan.

PRIMITIEVE BOOGVATEN 
Gedurende de embryologische ontwikkeling wordt het cere-
bellum alleen van bloed voorzien via de a. cerebelli superior, 
via de anterieure circulatie (de a. basilaris is dan nog niet 
volledig aangelegd). Het rhombencefalon (later de fossa pos-
terior) ontvangt bloed via 2 gepaarde arteriën; de longitudi-
nale neurale arteriën. Deze 2 arteriën ontvangen hun bloed 
uit de anastomoses tussen de anterieure en primitieve pos-
terieure circulatie; de a. trigeminalis, de a. otica, de a. hy-
poglossus en de proatlantale arterie. De a. basilaris krijgt na 
ongeveer 35-38 dagen vorm als de longitudinale neurale ar-
teriën fuseren. Zodra de a. communicans posterior de a. ba-
silaris via de P1-segmenten verbindt, gaan de eerder ge-
noemde anastomosen in regressie. Tegelijkertijd ontwikkelt 
de a. vertebralis zich vanuit de cervicale intersegmentele va-
ten. De a. vertebralis ontspringt in de a. subclavia. Het pos-

terieure deel van de cirkel van Willis ontstaat wanneer de 
foetale a. cerebri posterior fuseren en de basilaristop vor-
men. Het voorste deel van de cirkel van Willis ontstaat uit-
eindelijk rond de 6e tot 7e week van de zwangerschap, wan-
neer de volledige ontwikkeling van de a. cerebri anterior en 
de a. communicans anterior voltooid is.

PERSISTERENDE CAROTICO-BASILAIRE 
ANASTOMOSEN
De carotico-basilaire anastomosen die in de embryonale 
fase bestaan, gaan, op de a. communicans posterior na, veel-
al in regressie. De meest voorkomende uitzondering hierop 
is het persisteren van de a. trigeminalis. Dit komt voor bij 
0,1-1% van de populatie.1 Saltzman beschreef in 1959 een 
‘case series’ van 8 patiënten met een primitieve persisteren-
de trigeminaalarterie.3

Bij Saltzman type I (op de a. basilaris tussen a. cerebelli su-
perior en ‘anterior inferior cerebellar artery’) verzorgt de a. 
trigeminalis de bloedtoevoer naar het distale basilaire sys-

FIGUUR 3. Schematische weergave van de verschillende ty-

pen persisterende trigeminaalarterie volgens Saltzman. 

ACI=arteria carotis interna, AV=arteria vertebralis, AB=arteria 

basilaris, ACP=arteria cerebri posterior, Pcom=arteria com-

municans posterior, ACS=arteria cerebelli superior, PI-

CA=‘posterior inferior cerebellar artery’, AICA=‘anterior inferi-

or cerebellar artery’.  
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teem in afwezigheid van de a. communicans posterior (zie 
Figuur 3). Hierbij is het caudale deel van de a. basilaris en de 
a. vertebralis vaak hypoplastisch. 
Bij Saltzman type II (op de a. basilaris ter hoogte van de a. 
cerebelli superior) wordt het meest craniale deel van de a. 
basilaris door de anterieure circulatie voorzien via de a. tri-
geminalis, maar wordt de a. cerebri posterior door de a. 
communicans posterior gevoed. 
Saltzman type III is een variant waarbij de a. trigeminalis 
uitkomt in een van de cerebellaire arteriën (IIIa op de a. ce-
rebelli superior, IIIb op de ‘anterior inferior cerebellar arte-
ry’, IIIc op de ‘posterior inferior cerebellar artery’). 
De afwijkende beelden van de patiënt in dit artikel kunnen 
worden geclassificeerd als een Saltzmann type II.

Andere typen persisterende carotico-basilaire anastomosen 
zijn (in volgorde van prevalentie): de persisterende ‘hypo-
glossal artery’, persisterende ‘proatlantal artery’ en de ‘otic 
artery’, waarvan de laatste voor zover bekend nog nooit is 
gezien bij volwassenen. De ‘persistent hypoglossal artery’ 
loopt van de distale cervicale a. carotis interna door een ver-
groot canalis nervi hypoglossi om de anastomoseren op de 
inferieure a. basilaris. De persisterende ‘proatlantal artery’ 
komt uit de a. carotis interna (type I) of de a. carotis externa 
(type II), om vervolgens via het foramen magnum een ver-
binding te maken met de a. vertebralis. 

KLINISCHE IMPLICATIES
De genoemde carotico-basilaire anastomosen komen niet 
veel voor en geven meestal geen symptomen. Het is van be-
lang om de carotico-basilaire anastomosen te herkennen als 
anatomische variatie, omdat de aanwezigheid van een van 
deze variaties klinische implicaties kan hebben, zoals bij de 
beschreven patiënt.
Een ander klinisch fenomeen dat is beschreven, is een ‘steal’ 
vanuit de a. vertebralis. Hierbij stroomt het bloed in het ge-
val van een extracraniële a. carotis-stenose of occlusie prefe-
rentieel via een patente carotico-basilaire anastomose naar 
anterieur.4 Een persisterende carotico-vertebrobasilaire 
anastomose kan in het geval van extracraniële carotis- 
chirurgie (bijvoorbeeld een endarterectomie) leiden tot em-
bolisatie of ischemie van de hersenstam.5 Ook kan een 
hoog gradige stenose van de a. carotis bij een persisterende 
carotico-basilaire anastomose een TIA of infarct van de her-
senstam veroorzaken. In dat geval kan een carotis- 
endarterectomie geïndiceerd zijn. 

CONCLUSIE
Een persisterende trigeminaalarterie is een relatief zeldzame 
carotico-vertebrobasilaire anastomose. Het is van belang 

deze te herkennen, omdat er klinische implicaties aan ver-
bonden kunnen zijn. 

Trefwoorden: anatomische variatie, herseninfarct, intra-arteriële 

trombectomie.

Keywords: anatomical variations, endovascular treatment, ischemic 

stroke.
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