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Εισαγωγή

Ο διαχωρισμός της εξωκράνιας μοίρας της έσω 
καρωτίδας αρτηρίας περιγράφηκε για πρώτη φορά 
το 1954 (Jentzer 1954). Υπολογίζεται ότι προκα-
λεί περί το 1% του συνόλου των ισχαιμικών ΑΕΕ 
και ως εκ τούτου θεωρείται ως σπάνιο αίτιο εκδή-
λωσης ΑΕΕ στο γενικό πληθυσμό. Αντιθέτως, α-
ποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αίτια ισχαιμικών 
ΑΕΕ σε ηλικιακά νεότερους ασθενείς. Εκτιμάται ότι 
ένα ποσοστό της τάξης του 10-25% των ισχαιμι-
κών ΑΕΕ σε ασθενείς ηλικίας μεταξύ 25 και 45 ε-
τών οφείλεται σε αρτηριακό διαχωρισμό (Hart & 
Easton 1985, Leys et al 2002). Η συχνότητα του 
διαχωρισμού της έσω καρωτίδας και της σπον-
δυλικής αρτηρίας εκτιμάται σε 2-3 και 1-1,5 πε-
ριστατικά ανά 100.000 άτομα ετησίως αντίστοιχα 
(Bogousslavsky & Regli 1987). Οι αριθμοί αυτοί α-
ναδεικνύουν τον αρτηριακό διαχωρισμό ως τη μα-
κράν συνηθέστερη μορφή μη αθηροσκληρωτικής 
αρτηριοπάθειας. 

Αιτιολογία

Παθολογοανατομικά διαπιστώνεται ο σχηματι-
σμός ενός ενδοτοιχωματικού αιματώματος. Δύο 
είναι οι πιθανοί μηχανισμοί που μπορούν να προ-
καλέσουν τέτοιου τύπου βλάβη. Αφενός μπορεί να 
υπάρξει μερική ρήξη ή σχίσιμο του έσω χιτώνα, με 
αποτέλεσμα το διαχωρισμό των στοιβάδων του αρ-
τηριακού τοιχώματος και τη συλλογή αίματος με-
ταξύ τους. Αφετέρου μπορεί να υπάρξει ρήξη και 
αιμορραγία των τροφοφόρων αγγείων του μέσου 
χιτώνα (vasa vasorum), με συνέπεια το σχηματι-
σμό του ενδοτοιχωματικού αιματώματος. Σε σει-
ρά παθολογοανατομικών ευρημάτων από ασθε-
νείς που είχαν υποστεί αρτηριακό διαχωρισμό δια-
πιστώθηκε η απουσία βλάβης της δομής και συνέ-
χειας του έσω χιτώνα, ενισχύοντας έτσι τη θεωρία 
της ρήξης των τροφοφόρων αγγείων ως πιθανό-
τερου παθογενετικού μηχανισμού (Saver & Easton 
1998). Και στις δύο περιπτώσεις το σχηματιζόμε-
νο αιμάτωμα αναπτύσσεται κατά μήκος του μέσου 
χιτώνα της προσβεβλημένης αρτηρίας. Εφόσον η 
συλλογή του αίματος εντοπίζεται ακριβώς κάτω 
από τον έσω χιτώνα, τότε προκαλείται στένωση ή 
ακόμη και πλήρης απόφραξη του αρτηριακού αυ-
λού. Εάν, όμως, το αιμάτωμα αναπτυχθεί ακριβώς 
μεταξύ μέσου και έξω χιτώνα, τότε παρατηρείται ο 
σχηματισμός ψευδοανευρύσματος ή ψευδούς αυ-
λού (Anson & Crowell 1991). Ο ψευδής αυτός αυ-
λός μπορεί στην πορεία να παραμείνει βατός, να 
υποχωρήσει πλήρως ή όμως και να θρομβωθεί, 
προκαλώντας στένωση της διαχωρισμένης αρτη-
ρίας (Fisher et al 1978).

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται για 
αυτόματο διαχωρισμό των αρτηριών. Μόλις στο 
20% των περιπτώσεων μπορεί η βλάβη να συσχε-
τιστεί με κάποιο τραυματισμό της αυχενικής χώρας 
(π.χ. υπερέκταση της αυχενικής μοίρας της σπον-

δυλικής στήλης, κάταγμα αυχενικού σπονδύλου, 
χειροπρακτικές επεμβάσεις κ.λπ.). Όμως και σε 
αρκετές περιπτώσεις αυτόματου αρτηριακού δια-
χωρισμού αναφέρονται προηγούμενα ήπιας έντα-
σης μηχανικά ερεθίσματα (βήχας, απότομη στρο-
φή της κεφαλής, αύξηση της ενδοθωρακικής πίε-
σης κ.λπ.), των οποίων η σημασία παραμένει αδι-
ευκρίνιστη. Δεδομένου ότι ανάλογες κινήσεις και 
φορτία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθη-
μερινότητας και κατά κανόνα δεν προκαλούν απο-
λύτως καμιά βλάβη, εικάζεται μεταξύ των ασθε-
νών που παρουσιάζουν αρτηριακό διαχωρισμό η 
ύπαρξη αλλοιώσεων της δομής του συνδετικού ι-
στού, η οποία πιθανόν να προδιαθέτει για τη ρή-
ξη της συνέχειας του αρτηριακού τοιχώματος. Η υ-
πόθεση αυτή ενισχύεται σοβαρά κι από το γεγονός 
ότι γνωστά νοσήματα του συνδετικού ιστού, όπως 
τα σύνδρομα Ehlers-Danlos και Marfan, σχετίζο-
νται με σαφώς αυξημένο κίνδυνο αρτηριακού δι-
αχωρισμού (Schievink et al 1994a). Αξίζει να επι-
σημανθεί ότι και η ινομυώδης δυσπλασία, η οποία 
χαρακτηρίζεται από συγγενή διαταραχή της αρχι-
τεκτονικής του αρτηριακού τοιχώματος, αποτελεί 
έναν επιπλέον κίνδυνο για την εμφάνιση αρτηρια-
κού διαχωρισμού (Mas et al 1987).

Κλινική εικόνα

Κλινικά ο αρτηριακός διαχωρισμός εκδηλώνε-
ται στο 60-80% των περιπτώσεων με κεφαλαλγία 
και αυχεναλγία. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις δια-
χωρισμού της έσω καρωτίδας και της σπονδυλι-
κής αρτηρίας το άλγος εντοπίζεται στην προσθιο-
πλάγια τραχηλική και την ινιακή χώρα, αντίστοιχα. 
Σε τουλάχιστον 30% των περιπτώσεων παρατη-
ρείται αρχικά μερικό ή πλήρες σύνδρομο Horner, 
προσβολή των κατώτερων εγκεφαλικών συζυγι-
ών ή αναφέρονται εμβοές με σφύζοντα χαρακτή-
ρα (Saver & Easton 1998). Τα εντοπιστικής σημα-
σίας αυτά ευρήματα και συμπτώματα αποτελούν 
κατά κανόνα ειδοποιά σημεία, μια και κατά κανό-
να κάνουν την εμφάνισή τους αρκετές ημέρες ή α-
κόμη και εβδομάδες πριν από την εγκατάσταση ι-
σχαιμικής εγκεφαλικής βλάβης. Σε κάθε περίπτω-
ση ο συνδυασμός νεοεμφανιζόμενης κεφαλαλγί-
ας ή αυχεναλγίας και συνδρόμου Horner (“pain-
ful Horner”) θα πρέπει να εγείρει την υποψία αρ-
τηριακού διαχωρισμού. 

Πιο συγκεκριμένα έχει περιγραφεί για το διαχωρι-
σμό της έσω καρωτίδας μια χαρακτηριστική τριάδα 
συμπτωμάτων, απαρτιζόμενη από ομόπλευρη κε-
φαλαλγία, προσωπαλγία ή αυχεναλγία και μερικό 
σύνδρομο Horner. Στην πράξη η τριάδα αυτή πα-
ρατηρείται σε λιγότερο από το ένα τρίτο των ασθε-
νών. Η παρουσία, όμως, δύο εκ των τριών σημεί-
ων είναι σαφώς ενδεικτική διαχωρισμού της έσω 
καρωτίδας. Πάντως σε περισσότερο από 50% των 
περιπτώσεων η κλινική εικόνα των ασθενών δεν εί-
ναι -σύμφωνα με τα προηγούμενα- ενδεικτική δια-
χωρισμού (Karacagil et al 1996). Ισχαιμικά εγκεφα-

λικά έμφρακτα εγκαθίστανται στο 40-60% των α-
σθενών, ενώ 20-30% των ασθενών με διαχωρισμό 
της έσω καρωτίδας παρουσιάζουν παροδικά ισχαι-
μικά ΑΕΕ (Schievink et al 1994b). Υπολογίζεται ότι 
5% των ασθενών παραμένουν ασυμπτωματικοί. Τα 
περισσότερα έμφρακτα είναι εμβολικής αιτιολογίας 
και φλοιώδους ή υποφλοιώδους εντόπισης (Vilela 
& Goulao 2005). Σπανιότερα τα έμφρακτα μπορεί 
να οφείλονται σε αιμοδυναμική ανεπάρκεια, λό-
γω χαμηλής αιματικής ροής μέσω της στενωμένης 
έσω καρωτίδας (Wityk 2001).

Ο διαχωρισμός της σπονδυλικής αρτηρίας είναι 
σαφώς σπανιότερος του διαχωρισμού της έσω κα-
ρωτίδας (αναλογία 1:3). Σε περίπτωση προσβολής 
της εξωκρανιακής μοίρας της σπονδυλικής αρτηρί-
ας, οι ασθενείς μπορεί να παραμείνουν ασυμπτω-
ματικοί, να παρουσιάσουν μη ειδικά συμπτώματα 
κι ευρήματα, όπως ζάλη ή ίλιγγο, εμβοές, ναυτία, 
αμνησία, ημιανοψία, ή τέλος να εγκαταστήσουν 
έμφρακτα στο πεδίο κατανομής της οπίσθιας κυ-
κλοφορίας (Chiras et al 1985, Mokri et al 1988, 
Sturzenegger 1994). Σύνδρομο Horner παρατη-
ρείται στο 36% των περιπτώσεων (Sturzenegger 
1994), ενώ προσβολή των κατώτερων συζυγι-
ών καταγράφεται στο 13% των ασθενών (Caplan 
et al 1985). Ο διαχωρισμός της ενδοκράνιας μοί-
ρας της σπονδυλικής αρτηρίας είναι σαφώς σπα-
νιότερος, εκδηλώνεται με την εικόνα υπαραχνοει-
δούς αιμορραγίας και χαρακτηριστικά παρατηρεί-
ται σε ηλικιακά νεότερους ασθενείς (μέση ηλικία 
τα 25 έτη) συνοδευόμενη από πολύ χειρότερη κλι-
νική έκβαση, με θνησιμότητα της τάξης του 75% 
(Schievink et al 1994c).

Διαγνωστικός έλεγχος

Η σαφής αύξηση της διάγνωσης του αρτηριακού 
διαχωρισμού κατά την τελευταία δεκαετία σε ασθε-
νείς με ποικίλες κλινικές εικόνες οφείλεται προφα-
νέστατα στο γεγονός ότι στη διάθεση του κλινικού 
ιατρού υπάρχουν πλέον αρκετές αξιόπιστες και 
προσιτές απεικονιστικές διαγνωστικές μέθοδοι (Flis 
et al 2007). Μέχρι πρότινος η ψηφιακή αφαιρετι-
κή αγγειογραφία αποτελούσε την εξέταση επιλο-
γής, αφενός για την απεικόνιση των χαρακτηριστι-
κών ευρημάτων, σε ποσοστό όμως λιγότερο του 
10%!, δηλαδή του ψευδούς αυλού ή του σχισίμα-
τος του έσω χιτώνα (Houser και συνεργάτες 1984), 
και αφετέρου -πιο συχνά- των τυχόν επιπλοκών, 
δηλαδή της στένωσης ή απόφραξης της αρτηρίας 
ή του σχηματισμού ψευδοανευρύσματος (Hart & 
Easton 1983). Ως επεμβατική εξέταση, συνοδεύε-
ται από κίνδυνο επιπλοκών και δεδομένης της α-
δυναμίας της να απεικονίσει τη δομή του αρτηρι-
ακού τοιχώματος, έχει πλέον ευρύτατα αντικατα-
σταθεί από μη επεμβατικές απεικονιστικές μεθό-
δους. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος των τραχηλι-
κών αρτηριών αποτελεί μη επεμβατική απεικονι-
στική μέθοδο, που χωρίς κίνδυνο μπορεί εύκολα 
να επαναληφθεί και να επιτρέψει την παρακολού-
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θηση της πορείας της νόσου. Υπερηχογραφικά 
είναι δυνατή η απεικόνιση της ταχύτητας και της 
φοράς της ροής του αίματος εντός του αληθούς, 
καθώς και του ψευδούς αυλού. Είναι επίσης δυ-
νατό να απεικονιστεί και ο ψευδής αυλός, ακόμη 
κι όταν αυτός είναι θρομβωμένος (Sidhu και συ-
νεργάτες 1997). Η ευαισθησία της μεθόδου σε 
περίπτωση αρτηριακού διαχωρισμού εκτιμάται 
σε 80-90% (Baumgartner και συνεργάτες 2001), 
πέφτει όμως σημαντικά σε ποσοστό της τάξης μό-
λις του 20% όταν ο διαχωρισμός προκαλεί χα-
μηλού βαθμού στένωση (Sturzenegger και συ-
νεργάτες 1995). Η μαγνητική τομογραφία (MRI) 
υπερέχει σημαντικά, δεδομένου ότι καθιστά εφι-
κτή την απεικόνιση του ενδοτοιχωματικού αιμα-
τώματος, με μόνη εξαίρεση τις πρώτες 48 ώρες 
από την εκδήλωση του διαχωρισμού, όπου το 
αιμάτωμα μπορεί να παρουσιάζει χαμηλή έντα-
ση σήματος στις Τ1 και Τ2 ακολουθίες. Στη συ-
νέχεια όμως και για διάστημα 6 μηνών απεικονί-
ζεται σαφώς να περιορίζει το εύρος του αρτηρι-
ακού αυλού, παρουσιάζοντας αυξημένης έντα-
σης σήμα στις εγκάρσιες τομές των ακολουθιών 
Τ2 και πυκνότητας πρωτονίων και ενδιάμεσης έ-
ντασης στις Τ1 ακολουθίες. Τεχνικές καταστολής 
της εμφάνισης του λίπους πετυχαίνουν περαιτέ-
ρω βελτίωση του απεικονιστικού αποτελέσματος. 
Αξίζει στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι το εν-
δοτοιχωματικό αιμάτωμα μπορεί επιπλέον να α-
πεικονιστεί με τη βοήθεια της μαγνητικής αγγει-
ογραφίας (MRA) με τεχνική Time of Flight (TOF), 
παρουσιάζοντας σήμα χαμηλότερης έντασης σε 
σύγκριση με αυτό του ρέοντος αίματος εντός του 
αρτηριακού αυλού. Η ενισχυμένη με τη χορήγη-
ση παραμαγνητικής ουσίας μαγνητική αγγειογρα-
φία (contrast enhanced MRA – CE-MRA) αδυνατεί 
να απεικονίσει βλάβες και αλλοιώσεις του αρτη-
ριακού τοιχώματος. Είναι, όμως, σε θέση να δώ-
σει ακριβέστερη εικόνα του εύρους της αρτηρίας 
και του βαθμού στένωσης αυτού, να απεικονίσει 
την ύπαρξη ψευδοανευρύσματος, καθώς επίσης 
και τυχόν επανακαναλοποίηση στην πορεία του 
χρόνου. Υψηλής ανάλυσης και αξιοπιστίας απει-
κόνιση τόσο του αρτηριακού αυλού, όσο και του 
αρτηριακού τοιχώματος παρέχει πλέον και η υ-
πολογιστική αγγειογραφία με τη χρήση εξελιγμέ-
νου αξονικού τομογράφου (multisection CT an-
giography - CTA), η οποία αποδεδειγμένα πλέ-
ον δεν υστερεί της ψηφιακής αγγειογραφίας. Σε 
ό,τι αφορά στην εκτίμηση του διαχωρισμού της 
έσω καρωτίδας, η CTA χαρακτηρίζεται από από-
λυτη ευαισθησία και ειδικότητα (100%), ενώ φαί-
νεται να μειονεκτεί έναντι της μαγνητικής τομογρα-
φίας σε ό,τι αφορά στην απεικόνιση των τμημά-
των των αρτηριών κοντά στη βάση του κρανίου 
(Flis et al 2007).

Θεραπεία - Αντιμετώπιση

Σχετικά με τη θεραπευτική πρακτική, ουσιώδης 
στόχος είναι η αποφυγή εγκατάστασης νευρολο-
γικής σημειολογίας ή εφόσον αυτή έχει ήδη εγκα-
τασταθεί, τότε η αποφυγή περαιτέρω κλινικής ε-
πιδείνωσης. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στό-
χοι αυτοί, θα πρέπει να προληφθεί αφενός το εν-
δεχόμενο πλήρους θρόμβωσης και ως εκ τούτου 
απόφραξης της διαχωρισμένης έσω καρωτίδας ή 
σπονδυλικής αρτηρίας και αφετέρου το ενδεχό-
μενο εμβολών στην περιφέρεια του πεδίου άρ-
δευσης της προσβεβλημένης αρτηρίας. Σε περι-
πτώσεις που η νευρολογική σημειολογία οφεί-

λεται σε αιμοδυναμική ανεπάρκεια, στόχος εί-
ναι η αποκατάσταση της περιορισμένης αιματι-
κής παροχής. Δεδομένης της απουσίας τυχαιο-
ποιημένων κλινικών μελετών σε ασθενείς με αρ-
τηριακό διαχωρισμό, δεν έχουν διατυπωθεί σχε-
τικές οδηγίες και οι απόψεις σχετικά με την ενδε-
δειγμένη θεραπεία διίστανται. Στην πράξη χορη-
γείται ηπαρίνη ενδοφλεβίως για διάστημα 1 ε-
βδομάδας και στη συνέχεια η αντιπηκτική αγω-
γή συνεχίζεται με κουμαρινικά από του στόματος 
για διάστημα που κυμαίνεται από 3 έως 6 μήνες 
(Schievink 2000). Στην περίπτωση που παραμεί-
νει σοβαρού βαθμού στένωση ή ψευδοανεύρυ-
σμα και μετά την πάροδο του διαστήματος αυ-
τού, τότε θα πρέπει να συζητηθεί το ενδεχόμε-
νο μακροχρόνιας χορήγησης αντιαιμοπεταλια-
κών (π.χ. ασπιρίνη 100mg ημερησίως) (Leys και 
συνεργάτες 1997). Η ενδοφλέβια ή ενδοαρτηρι-
ακή θρομβόλυση στην υπεροξεία φάση διαχω-
ρισμού που προκαλεί ισχαιμικό ΑΕΕ έχει εφαρ-
μοστεί μέχρι στιγμής επιτυχώς, χωρίς σημαντικές 
επιπλοκές ή ενδείξεις επέκτασης της αρτηριακής 
βλάβης (Arnold και συνεργάτες 2002). Η χορή-
γηση αντιπηκτικών θα πρέπει να αποφεύγεται σε 
περιπτώσεις ενδοκρανιακά εντοπισμένων διαχω-
ρισμών και ύπαρξης ψευδοανευρυσμάτων, λόγω 
του αυξημένου κινδύνου υπαραχνοειδούς αιμορ-
ραγίας και ρήξης του ψευδοανευρύσματος αντί-
στοιχα (Anson & Crowell 1991). Στις περιπτώσεις 
αυτές που είναι σαφώς πιο επικίνδυνες λόγω του 
ενδεχομένου υποτροπιάζουσας εμβολής ή ρήξης 
και αιμορραγίας, κρίνεται σκόπιμη μια πιο επιθετι-
κή προσέγγιση. Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι 
τεχνικά δύσκολη κι επικίνδυνη. Πρόσφατα δεδο-
μένα, όμως, δείχνουν ότι η ενδοαυλική αποκα-
τάσταση με την τοποθέτηση stent αποτελεί μια 
ασφαλή και αποτελεσματική εναλλακτική λύση 
(Kadkhodayan και συνεργάτες 2005).

Πορεία

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην έκβαση των ασθενών 
με διαχωρισμό της έσω καρωτίδας ή της σπονδυ-
λικής αρτηρίας υπολογίζεται ότι η θνησιμότητα δεν 
ξεπερνά το 5%, ενώ τρεις στους τέσσερις ασθε-
νείς που εκδηλώνουν ισχαιμικό ΑΕΕ παρουσιά-
ζουν καλή κλινική αποκατάσταση (Fisher και συ-
νεργάτες 1978, Schievink και συνεργάτες 1994β, 
Biousse και συνεργάτες 1995). Ο κίνδυνος υπο-
τροπής με προσβολή άλλης αρτηρίας φτάνει το 
2% τον πρώτο μήνα και στη συνέχεια πέφτει στο 
1% ανά έτος (Schievink και συνεργάτες 1994β). 
Πολύ χειρότερη είναι η πρόγνωση σε περιπτώσεις 
ενδοκρανιακών διαχωρισμών, οι οποίοι εφόσον 
δεν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά παρουσι-
άζουν θνησιμότητα της τάξης του 50% (Rabinov 
και συνεργάτες 2003).

Συμπέρασμα

Αν και συνολικά σπάνιος, ο αρτηριακός διαχω-
ρισμός θα πρέπει να ληφθεί διαφοροδιαγνωστικά 
υπόψη σε ασθενείς νεαρής ηλικίας που παρουσι-
άζουν παροδικά συμπτώματα ενδεικτικά εγκεφα-
λικής ισχαιμίας ή εγκαθιστούν αιφνίδια εικόνα ε-
γκεφαλικού επεισοδίου. Η υποψία αυτή ενισχύε-
ται όταν αναφέρεται συνοδός κεφαλαλγία ή αυ-
χεναλγία ή όταν παρατηρείται πλήρες ή και α-
τελές σύνδρομο Horner. Η ταχύτερη δυνατή δι-
ενέργεια του σχετικού απεικονιστικού ελέγχου 
κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να τεκμηριωθεί 
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η διάγνωση, επιτρέποντας έτσι -και σε αντίθεση 
με άλλες μορφές ΑΕΕ- την ταχεία έναρξη αντιπη-
κτικής αγωγής με ηπαρίνη αρχικά και κουμαρινι-
κά στη συνέχεια. 
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