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I.INTRODUCERE
Vascularizaţia arterială a talamusului este foarte complexa. Arteriolele talamice sunt
numeroase şi îşi au originea din câteva surse arteriale, a căror anatomie este încă incomplet
cunoscută.
Se pare că problema acestei vascularizaţii, care deşi a fost obiectul cercetarii de decade, nu a
fost pe deplin rezolvată până în prezent, aceeasta fiind subliniată încă o data de eşecul
conceptului clasic de a definii teritoriul afectat prin patologii certe.
În literatură există puţine lucrări pe aceasta tema şi adesea sunt incomplete. Anatomia
macroscopica si microscopica a trunchiurilor aferente şi izolarea arterilolelor talamice în
relaţie cu alte trunchiuri, chiar delimitarea teritoriilor vasculare pare a fi incompleta si
imprecisa.
Talamusul este o structura ovoidă relativ mare compusă din grupuri de nuclei de materie
cenusie. Talanusul drept şi cel stâng sunt situaţi strategic deasupra trunchiului cerebral şi
constituie o cheie spre si dinspre cortex. Din cauza anatomiei complexe şi a vascularizaţiei şi
mai complexe lezarea ischemica sau hemoragica a talamusului dă naştere unei mari varietăţi
de sindroame clinice.
Cunostinte temeinice ale vascularizatiei si irigatiei talamusului sunt obligatorii pentru a
putea intelege semnele si simptomele pacientilor cu accident vascular talamic.

II. MOTIVAREA TEZEI
Deși vascularizaţia a talamusului a fost studiată timp de mulți ani, referințele anatomice
ale grupurilor arteriale implicate sunt contradictorii, descriind marcata diversitate și
complexitate a arterelor., aceste descrieri nu ajută la formularea unei baze solide pentru
interpretarea patologiei vasculare talamice.
În literatura de specialitate există puține lucrări pe această temă și sunt adesea imprecise.
Anatomia macroscopică și microscopică a trunchiurilor arteriale și izolarea trunchiurilor unele
de alte, delimitarea teritoriilor vasculare chiar pare a fi incompletă și, prin urmare, inexactă.
Aproximativ 5% din accidentele vasculare cerebrale implică talamusul. Din acestea 58%
afectează bărbaţii iar 42% femeile, vârsta medie este 61,5 ani.
Sindroame clinice asociate au fost clasificate în trei mari categorii:
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Cu deficit hemisenzorial, hemiataxie şi mişcări involuntare
Simptomatologie senzitivă pură
Senzitivo-motorie, secundară
În practica clinică în cea mai mare parte din cazuri există simptomatologie atipică şi arii de
leziune mai mici decât aria vascularizată de ramura afectată descrisă în literatură. Aceasta
poate fi acceptată ca o consecinţă a anastomozelor cu ramurile meningeala conform
descrieriilor din literatura de specialitate, ceea ce este în particular adevarat dacă neglijăm
marea influenţă a patului anastomotic capilar intracerebral. De aceea în lucrarea de faţă ne
propunem să studiem mai în detaliu caracteristicile patului capilar de la nivelul talamusului.
Scopul principal al tezei este de a crea o aplicaţie informatică care să analizeze imaginile
obţinute după fotografierea preparatelor talamice microscopice, ca să se poată determina în
medie care este calitatea vascularizaţiei

unui individ pe nivelul studiat. Se vor prezenta

studiul surselor arteriale talamice, principalele ramuri arteriale talamice şi teritoriile
vascularizate de acestea. O atenţie deosebită o vom acorda realizării unei “hărti” a
microvascularizaţiei talamice care să permită determinarea zonelor talamice de graniţă din
punct de vedere vascular.

III. PARTEA GENERALĂ

1. ANATOMIA TALAMUSULUI
Talamusul este o masă ovală de materie cenusie, împarţită în două parţi

simetrice

interconectate. Talamusul margineşte partea dorsala a ventriculului trei. Are doi poli unul
anterior si unul posterior. Polul anterior se găseşte în vecinatatea liniei mediene şi se întinde
pâna la nivelul foramenului interventricular, iar cel posterior denumit şi Pulvinar se găseşte
deasupra şi lateral de coliculul superior. Braţul coliculului superior separă pulvinarul de corpul
geniculat medial.
Suprafaţa superioară (dorsală) a talamusului este acoperită de o lamă subţire de
substanţă albă (stratum zonale) care se întinde lateral de la linia de reflexie ependimară
(taenia thalami) şi formează acoperişul ventriculului III.
Formează mai lateral o parte din podeaua ventriculului lateral, aflân-du-se în raport
anatomic lateral cu nucleul caudat, fiind separat de acesta de stria terminalis şi vena
talamogeniculată.
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Suprafaţa medială a talamusului este partea superioară (dorsală) a peretelui lateral al
ventriculului trei. Este de obicei conctată cu talamusul contralateral prin conexiunile
intertalamice situate în spatele foramenului interventricular. Talamusul continuă tegmentum-ul
trunchiului cerebral, subtalamusul şi hipotalamusul.
Încă de la începutul secolului XX talamusul a fost împărţit în grupuri de nuclei pe baza
observaţiilor anatomice şi a corelaţiilor clinico-funcţio-patologice.
Talamusul este format din aproximativ 50—60 de nuclei, denumiţi în marea lor majoritate
dupa localizarea anatomo-geografică.
Talamusul se divide în grupul nucleilor anteriori, mediali şi laterali separaţi de o linie
verticală de materie albă în formă de Y (lamina medulară internă).
Adiţional sunt nucleii intralaminari înconjuraţi de lamina medulară internă. Nucleii liniei
mediene proemină medial la nivelul peretelui larteral al ventriulului trei. Nucleii reticulari se
găsesc lateral de principalele mase nucleare, separate de aceastea de lamina medulară
externă.
În general nucleii talamici stabilesc aferenţe şi eferenţe cu cortexul cerebral. Proiecţia
talamusului pe cortex este pecisă şi reciprocă, fiecare arie corticală proiectându-se topografic
în talamus. Talamusul este un releu în cadrul sistemeului motor cât şi senzorial a sistemului
ce implică atenţia cât şi a altor procese cognitive cum sunt memoria şi limbajul.
Se consideră nuclei talamici ca fiind specifici, care mediază informaţii senzoriale bine
organizate şi precis transmise spre arii corticale senzitive bine definite, şi nespecifici parte a
sistemului general înconjurător. Nucleii specifici sunt subdivizaţi în nuclei releu şi de asociaţie.
Totuşi nucleii specifici transmit proiecţii nespecifice în toată aria corticală. Similar împărţirea
nucleilor în nuclei tip releu şi asociaţie se face sub rezerva că nucleii releu primesc
majoritatea căilor subcorticale iar cei de asociaţie primesc impulsuri în principal de la alti
nuclei talamici.
1.1 Nucleii anteriori
Se găsesc între braţul formei Y corespunzătoare laminei medulare interne subliniind
tuberculul talamic anterior.
Se diferenţiază în trei subgrupuri: anteroventral, anteromedial şi anterodorsal.
Principalele aferenţe ale nucleilor anteriori sunt tracturile mamilo – talamice care primesc
aferenţe de la nucleii mamilari ai hipotalamusului. Aferenţele corticale ale nucleilor anteriori se
proiectează pe suprafaţa medială a emisferelor cerebrale.
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Nucleii talamici anteriori se presupune că sunt implicaţi în reglarea alertei atenţiei şi a
memoriei.
1.2 Nucleii mediali
Singura componentă a regiunii talamice mediale este nucleul mediodorsal. Lateral este
limitat de lamina medulară internă şi de nucleii intralaminari, iar medial de nucleul
medioventral. Poate fi divizat în două părţi: anteromedial şi posterolatral. Partea mai mica
anteromedială primeşte aferenţe olfactorii. Diviziunea mai mare posterolaterală are conexiuni
cu cortexul cu aria motorie suplimentară. Nucleul pare a fi implicat într-o mare varietate de
funcţii superioare. Leziunea acestuia duce la reducerea anxietăţii, agresivitate sau
comportament obsesiv.
1.3 Nucleii laterali
Complexul nucleilor laterali se găseşte lateral faţă de lamina medulară internă şi este cea
mai mare subdiviziune a talamusului. Se împarte în grupul nucleilor dorsali şi grupal nucleilor
ventrali.
Grupul

nucleilor dorsali cuprinde: nucleul dorsal lateral, nucleul posterior lateral şi

pulvinarul. Corpii geniculaţi (lateral şi medial) se găsesc inferior de pulvinar aproape de polul
posterior al talamusului.
Nucleii ventrali sunt nucleul ventral anterior, ventral lateral şi ventral posterior.
Nucleul ventral anterior se găseşte la polul anterior al grupului nuclear ventral. Este limitat
anterior de nucleul reticulat şi posterior de nucleul ventral lateral găsindu-se între lamina
medulară externă şi cea internă. Conexiunile subcorticale ale acestei regiuni sunt în general
ipsilaterale cu segmentul intern al globus palidus şi partea reticulată a substanţei negre,
aceste căi se termină aici.
Nucleul talamic ventral anterior pare a avea un rol central în transmisia fenomenului de
captare corticală în care stimularea talamusului se face cu impulsuri repetitive negative cu
voltaj înalt spre cea mai mare parte a cortexului cerebral.
Nucleii ventrali laterali sunt împărţiţi în două părţi diferite ca structură şi funcţie: partea
anterioara şi cea posterioară. Diviziuna anterioară (pars oralis) primeşte topografic bine
organizat fibre de la segmentul intern al globului palid ipsilateral. Diviziunea posterioară (pars
caudalis) primeşte fibre de la nucleii cerebelari profunzi contralaterali.
Nucleii ventrali posteriori sunt principalele relee talamice ale senzitvităţii somatice. Există
două diviziuni majore: nucleii ventrali posterolaterali şi posteromediali.
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Nucleii ventrali posterolaterali primesc informaţii de la lemniscul medial şi căile spino—
talamice. Nucleii ventrali posteromediali primesc informaţii de la căile trigemino—talamice.
Nucleii ventrali posteriori se proiectează la nivelul cortexului primar somato-senzitiv.
Întregul nucleu se proiectează în aria somato-senzitivă secundară.
Nucleul geniculat medial parte a căilor auditive e situat alături de nucleul geniculat lateral
într-o elevaţie aflată posterior pe suprafaţa ventrolaterală a talamusului şi e separat de
pulvinar de coliculul cvadrigemen superior.
Primeşte fibre prin coliculul cvadrigemen inferior. Nucleul se proiectează în cortexul
auditiv primar şi în ariile auditive din jurul ariei auditive primare.
Nucleul geniculat lateral este parte a căilor vizuale. Se descrie ca o proeminenţă ovoidă
aflată ventral la nivelul talamusului posterior.
Principalele aferenţele sunt retiniene, în plus nucleul geniculat lateral primeşte şi o
proiecţie corticotalamică. O mare parte a acestor proiecţii pornesc de la cortexul vizual primar.
Nucleul lateral dorsal este nucleul cel mai anterior din grupul nucleilor dorsali al nucleilor
laterali. Polul său anterior „atinge” lamina medulară internă, în timp ce posterior se întinde
până la nucleul posterior lateral.
Aferenţe subcorticale spre nucleul lateral dorsal provin de la tegment şi coliculul superior.
Nucleul lateral dorsal este conectat cu cortexul cingulat, retrosplenial şi parahipocampusul
posterior, cu hipocampul şi cu cortexul parietal.
Nucleul posterior lateral se află dorsal de nucleul posterior ventral. El primeşte aferenţe
subcorticale de la coliculul superior. Se găseşte în relaţie reciprocă cu lobul parietal superior.
În plus are conexiuni cu cortexul parietal inferior, cingulat si cu hipocampul medial.
Pulvinarul corespunde expansiunii posterioare a talamusului, deasupra coliculului
superior. Are trei subdivizii principale care sunt: nucleul pulvinar medial, nucleul pulvinar
lateral şi nucleul pulvinar inferior.
Aferenţele subcorticale ale pulvinarului sunt incerte. În ceea ce privaste aferenţele
corticale se ştie că nucleul medial se proiectează în ariile de asociaţie a cortexului
parietotemporal, iar cei laterali şi inferior se proiectează în ariile vizuale occipitale şi în lobul
posterior temporal.
Se cunosc puţine despre funcţiile pulvinarului. Plecând de la complexitatea funcţiilor ariilor
de asociaţie unde se proiectează pulvinarul în particular lobul temporal (percepţie, gândire,
memorie) se presupune că pulvinarul modulează acest complex funcţional.
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1.4 Nucleii intralaminari
Nucleii intralaminari sunt formaţi din neuronii aflaţi în lamina medulară internă a
talamusului. Se descriu două grupuri de nuclei: nucleii intralaminari anteriori şi cei posteriori.
Grupul nucleilor anteriori este subdivizat în nucleul central medial, nucleul paracentral şi
nucleul laterocentral, iar grupul nucleilor posterior se împarte în nucleul centromedian şi
nucleul parafascicular.
Nucleul centromedian este mai mare şi are legături importante cu globus pallidus cu
nucleii cerebelari profunzi şi cu cortexul motor.
Complexul ventral lateral este ocupat de nucleul paracentral lateral şi de nucleul central
medial aflat ventromedial. Spre posterior nucleul lateral central apare dorsal în lamină în
apropiere de nucleul lateral dorsal. Mai posterior nucleul posterior ventral formează o masă
ovală în lamină. Micul nucleu parafascicular se găseşte medial.
Nucleii anteriori intralaminari au atât conexiuni reciproce între ei cât şi cu regiuni
corticale.
Nucleul central lateral se proiectează în principal în ariile de asociaţie parietale şi
temporale, cel paracentral în cortexul prefrontal şi occipitotemporal, iar cel medial în cortexul
orbitofrontal şi prefrontal şi pe suprafaţa medială corticală.
Nucleii posteriori au conexiuni mai restrânse în principal cu ariile motorii, premotorii şi
motorii suplimentare. Toţi nucleii intralaminari se proiectează şi în striatum.
Nucleii posteriori primesc impulsuri majore de la segmentul intern al globus pallidus. În
plus primeşte aferenţe de la partea reticulată a substanţei negre, nucleii cerebelari profunzi,
nuleii pedunculopontini şi de la trectul spinotalamic. Toţi nucleii primesc fibre de la substanţa
reticulată şi coliculul superior.
Funcţiile nucleilor intralaminari sunt neclare, se pare că mediază activarea cerebrală a
substanţei reticulate şi au rol în integrarea senzori-motorie. Afectarea nucleilor intralaminari
conduce la indiferenţa talamică. Afectarea bilaterală a nucleilor intralaminari posteriori
conduce la mutisml akinetic şi lipsa motivaţiei.
1.5 Nucleii mediani
Nucleii mediali includ structurile ventrale talamice situate medial până la nucleii mediali
centrali (nucleul romboid şi paratenial). Nucleii mediali primesc aferenţe subcorticale de la
hipotalamus şi materia cenuşie periapeductală a trunchiului cerebral, de la tractul
spinotalamic şi formaţiunea reticulată pontină şi medulară. Eferenţele acestor nuclei sunt spre
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hipocamp şi amigdala. În plus axoni talamocorticali se proiectează în girusul cingulat şi
cortexul orbitofrontal. Relaţia duală a cortexului şi a nucleilor bazali cu aceşti nuclei a făcut să
fie consideraţi parte a sistemului intralaminar. Relaţia cu nucleii trunchiului cerebral îi include
ca parte a sistemului limbic. Au rol în memorie, iar patologic sunt implicaţi în activitatea
epileptică.
1.6 Nucleii reticulari
Nucleii reticulari sunt aranjaţi sub forma unei linii curbe de celule fusiforme situate în jurul
marginii laterale a talamusului, separată de acesta de lamina medulară externă. Anterior se
curbează în jurul polului rostal al talamusului şi se întinde între acesta şi nucleii pretalamici.
Nucleii primesc ramuri ale căilor contralaterale corticotalamice, talamocorticale, talamostriate,
respectiv palidotalamice. În plus primesc aferenţe de la nucleul cuneiform al trunchiului
cerebral. Nucleii reticulari conţin regiuni vizuale, somatice şi auditive. Fibrele eferente ale
nucleilor reticulaţi trec în corpul talamusului şi se proiecteză în principalii nuclei talamici.
Nucleii reticulari sunt implicaţi în selectarea informaţiei ce trece prin talamus.

2. VASCULARIZAŢIA TALAMICĂ
Cel mai timpuriu studiu asupra vascularizatiei talamice a fost cel al lui Duret in 1874, un
discipol al lui Charcot.
Cel mai clasic si cunoscut este studiul lui Foix si Hillemand din 1925.
Apoi sunt studiile lui Lindenbergh din 1957, Buttner din 1960, Lazorthes 1961, Bricout si Guiot
1969, Plets 1966 apoi completat in 1970, publicatiile lui Percheron 1966 si 1970.

2.1 ANATOMIA RAMURILOR TALAMICE

Talamusul primeşte cea mai mare parte a irigaţiei prin intermediul pediculului ce i-a
naştere din artera bazilară, artera comunicantă posterioară, şi porţiunea proximală a arterei
cerebrale posterioare.
În prezent se consideră că există patru teritorii vasculare talamice, fiecare cu o predilecţie
pentru vascularizatia unor grupuri particulare de nuclei. În literatură ele sunt considerate
urmatoarele: teritoriul tuberotalamic, inferolateral, paramedian şi coroidal posterior.
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Arterele talamice variază între indivizi respectând vasul de origine al fiecarei ramuri,
poziţia arterei, aria tributară şi nucleii irigaţi de fiecare ramura.

2.1.1 Originea arterelor talamice
Sunt descrise trei surse principale:
1. prima portiune a arterei cerebrale posterioare,
2. portiunea terminala a arterei coroidale anterioare,
3. artera coroidala posterioara.

2.1.2 Ramurile arteriale talamice şi teritoriile irigate
În tabelul următor sunt prezentate succint principalele artere talamice şi nomenclatura sub
care ele se regăsesc în literatura de specialitate şi teritoriile irigate de acestea.
1.Artera premamilară

1. Ramura premamilara
a pedunculului

reticular

intralaminar

talamotuberian
2. Artera polara

2. nucleul

ventral

anterior

3. Artera optica

3. nucleul ventral lateral

anterointerna

partea rostala

4. Peduncul talamic
inferior

4. nucleul

mediodorsal

polul ventral

5. Artera

5. nucleii anteriori

talamoperforanta
anterioara

6. lamina

medulara

interna

6. Artera tuberotalamică
2.Artera paramediană

1. nucleul

1. Pediculul

7. tractul mamilotalamic
1. nucleul

talamoperforant
2. Pediculul

mediodorsal
2. nucleii

retromamilar
3. Artera posterioara

intralaminari
3. nucleul

talamosubtalamic

ventrolateral

a

posteromedial

4. Artera

4. Pulvinarul

interpedunculara
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regiunea

in

profunda

ventromediala

5. Artera

5. paraventricular

interpedunculara
ramura superioara

6. nucleul
laterodorsal
7. lamina

medulara

interna dorsal
3.

Arterele 1. Pediculul

talamogeniculate

1. nucleii ventroposteriori

talamogeniculat
2. Artera

2. nucleul lateral ventral

talamica 3. partea

posteroexterna

nucleul

geniculat medial
4. pulvinarul

rostal

si

lateral
nucleul

laterodorsal

ventrala (motorie)
4.Artera coroidală

1. nucleul

posterolaterală

geniculat

lateral
2. nucleul

dorsal

lateral
3. pulvinarul

partea

inferolaterala
5.Artera

coroidală

1. nucleul

posteromedială

geniculat

medial
2. nucleul
centromedian
3. nucleul
centrolateral

În literatură, artera premamilară a mai fost denumită şi arteră tubero-talamică sau
talamo-tuberică sau grupul arterial anterior şi inferior sau artera polară. Am notat că artera
premamilara are o variabilitate mare. Originea acestei artere fiind artera cerebrală
posterioară.
Arterele talamice perforante corespund pendiculului retromamilar sau arterelor
perforante talamice descrise de Foix si Hillemand, denumite de asemenea artere
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intrapedunculare de Schlesinger, artere talamice paramediene de Buttner sau artere
paramediene talamosubtalamice de Percheron sau chiar artere talamice inferioare si mediene
de catre Lazorthes si Salomon [17].
În datele din literatură am găsit că toate arterele talamice perforante îşi au originea la
bifurcaţia arterei bazilare sau în segmentul P1 al arterei cerebrale posterioare[34].
S-a găsit că toate ramurile arteriale ce irigă regiunea perigeniculată pot fi parte din
grupul arterelor talamo-geniculate[8,34,40] şi că toate acestea îşi au originea în segmentul P2
al arterei cerebrale posterioare, ca şi arterele talamo-geniculate. Lazorthes si Salomon [17] au
definit arterele talamo-geniculate ca şi grupul arterial inferior şi posterior al talamusului, iar
Gillian [12] le-a clasificat ca şi artere laterale talamice. Percheron [26] nu a luat în discuţie un
astfel de grup. El a considerat că ramurile provenind de la artera cerebrala posterioara la
nivelul regiunii perigeniculate este foarte variabil si le-a denumit artere infero-laterale.
În acord cu observatiile lui Plets un s-a observat în altă descriere nici o artera talamogeniculata predominanta. Se descrie o medie de 5,9 artere talamo-geniculate/emisfera
[19,30].
Lazorthes şi Salomon [17] preferă să denumească grupul arterial coroidal posterior sau
cu termenul de grupul arterial talamic superior în cazul lui Plets [30].
Plets denumeste „vasele coroidale ale ventriculului lateral” pentru a putea descrie
anastomozele dintre artera coroidală anterioară şi artera coroidală posterolaterală[35,40].
Plets si van den Bergh [31] care descriu 3 ramuri perforante/emisfera ce iau naştere din
ramura laterală a arterei coroidale posteromediale.
În majoritatea lucrărilor din literatură, artera coroidală posterolaterală este frecvent
multipla (2,3 ramuri/emisfera) şi îşi au originea în segmentul P2 al arterei cerebrale
posterioare [39,40]. Percheron [29] şi Schlesinger [34] au considerat ca în cazul în care artera
este multiplă, artera suplimentară să se denumeasca artera pulvinara inferioara.
Artera coroidală posterolaterală face diferite anastomoze, dintre care cele mai
frecvente sunt: cu artera coroidală anterioară la nivelul ventriculului lateral rezultand o retea
arteriala comuna denumita vase coroidale de catre Plets [3], această reţea legând ramurile
mediale ale arterei coroidale posteromediale la nivelul foramenului interventricular. Şi
anastomoze între ramurile laterale şi mediale ale arterei coroidale posterolaterale la nivelul
plexului coroidal al ventriculului lateral [39].
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3. PATOLOGIA VASCULARĂ A TALAMUSULUI
Prima afirmaţie cu seminificaţie generală pentru patologia vasculară a talamusului este
caracterul terminal al arterelor, un fapt general admins în literatură.
Al doilea fapt este acela că obstrucţia unui relativ limitat numar de artere talamice mici sau
obstructia parţială a unui segment aparent limitat este capabilă să producă o leziune relativ
extinsa cu simptomatologie semnificativă.
Nucleii talamici sunt împărţiţi în cinnci mari clase funcţionale.
1. Reticulari şi intralaminari care transmit nocicepţia
2. Nuclei senzitivi din toate domeniile senzoriale majore
3. Nuclei efectori responsabili cu funcţiile motorii şi implicare in limbaj
4. Nuclei de asociaţie care participă la funcşiile cognitive înalte
5. Nuclei limbici care controlează motivaţia şi eutimia (emoţiile)
Leziunile vasculare afectează aceşti nuclei in forme şi proporşii diferite producând sindroame
senzoriale sau comportamentale.
Leziunile vasculare pot fi de tip ischemic sau hemoragic.

3.1. Infarctul talamic
3.1.1 Intarctul talamic lateral.

Infarctul talamic lateral în teritoriul arterelor talamo—geniculate se poate manifesta clinic prin
trei sindroame majore.
1. Sindrom senzitiv pur în care debutul se face cu parestezii sau hipoestezie intr-un
hemicorp urmat apoi la scurt timp de dezvoltarea unui dehicit senzorial în hemicorpul
respectiv ( Garcin, Lapresle 1954, 1960,Fisher 65,78). Deficitul senzorial este adesea
uşor şi implică doar o parte a hemicorpului cum ar fii faţa şi mâna sau doar faţa,
trunchiul sau un membru superior sau inferior. Oricare din sensibilităţi poate fi afectată
dar cel mai frecvent este o afectare disociată cu pierderea sensibilităţii termoalgice.
(Sacco 1987, Combarros 1991). Deficitul senzorial poate fi tranzitiv sau permanent. La
unii pacienţi dupa un timp se dezvoltă asa numitul Sindrom al lui Dejerine şi Roussy(
1906)—Anestezia dureroasă a teritoriului afectat anterior. (Bogousslavskky, Regli,
Uske 1988).
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2. Sindrom senzori—motor în cadrul căruia anomaliile sensibilităţii descrise anterior sunt
însoţite de deficite motorii exprimate prin hemipareză, accentuarea reflexelor
osteotendinoase si Semn Babinski. (Dejerine si Roussy 1906, Mohr 1977). Acest
sindrom este rezultatul progresiei zonei infarctizate spre capsula internă adiacentă
nucleilor ventrolaterali.
3. Cea mai extinsă forma de infarct talamic lateral a fost descrisă prima data de Dejerine
şi Roussy în 1906. Din punct de vedere clinic acest sindrom se caracterizează prin
afectare fie pură senzorială fie senzorimotorie asociată cu mişcări anormale ca rezultat
al afectării tracturilor extrapiramidale şi cerebeloase care fac sinapsă in talamusul
lateral.(Caplan 1988). Pacienţii care prezinta acest tip de afectare la examenul clinic in
plus faţă de afectarea sensibilitaţii profunde proprioceptive prezintă hemiataxie de tip
cerebelar

cu

tremor

intenţional

şi

dismetrie

cu

hipermetrie

cu

sau

fară

adiadokochinezie. Unii pacienţi prezintă aşa numita astazie talamică—imposibilitatea
de a sta in ortostatism sau de a merge după cum au descriis Masdeu şi Gorelick 1988.
Uneori după săptamâni sau luni pacienţii dezvoltă hemidistonie sau mioclonii la nivelul
mâinii, conducânde la poziţionarea mâinii într-o postura distonică fixă numită de Foix şi
Hillemand 1925a, Caplan1988 cu termenul de mână talamică.
În aceste sindroame cogniţia şi comportamentul sunt in general neafectate.

3.1.2 Infarctul talamic al arterei polare

Infarctul în teritoriul arterei polare este caracterizat de simptomatologie neuropsihologică.
Pacienţii sunt abulici, apatici, bradipsihici bradikinetici. (Sandson 1991). Infarctul talamic
stâng este associat cu afazie şi distonie (Gorelick 1984, Bougousslavskây Regli Assal
1986). Pacienţii cu afectare unilaterală prezintă amnezie in principal imposibilitatea de
retine noi amintiri. (Bougousslavskz 1986, Graff 1990). Afectarea memoriei auditive apare
la cei cu afectare stângă în timp ce pacientii cu afectare dreapta prezintă în special deficit
al memoriei vizuale. În cazul infarctului bilateral în teritoriul arterei polare pacientii se
prezintă cu abulie şi afectare severă a memoriei care nu diminuă în timp.
Rar aceste modificari neuropsihice pot fi însoţite de o hemipareză tranzitorie cu sau fără
simptomatologie senzitivă.
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3.1.3 Infarctul talamic în teritoriul paramedian

Sindromul care caracterizează afectarea unilaterală a teritoriului paramedian prin
infarctizarea arterelor talamo—subtalamice este definit de următoare triadă: scădere acuta a
nivelului de conştienţă, deficit neuropsihologic, anomalii ale privirii in sus (Castaigne 1981,
Graff 1984, Bogouslavsky 1988).
Acesti pacienţi sunt letargici, pot fi somnolenţi sau chiar comatoşi. Caracteristic este paralizia
privirii pe verticala cu imposibilitatea privirii în sus sau în sus şi în jos. (Buttner Ennever 1982).
În cursul evoluţiei în timp ce pacientul devine tot mai alert şi conştient modificările stării
psihice devin tot mai evidente. Pacienţii sunt dezorientaţi, şi apatici. Amnezia anterogradă
este cea mai evidentă iar pacientul confabulează ca să acopere lipsa fixării informaţiilor (
Stuss 1988). Aceste manifestari psihice se insoţesc sau nu de hemipareză de intensitate mică
sau

de afectare

hemisenzorială a

hemicorpului contralateral(Bogousslavsky 1986).

Ca şi concluzie infarctul regiunii paramediene talamice este caracterizat de amnezie şi
abulie unii pacienţi dezvoltând un comportament compulsiv asemănător celui din sindromul
de lob frontal.

3.1.4 Infarctul în teritoriul sistemului arterial coroidal posterior

Infarctul în teritoriul arterei coroidale posterioare este caracterizat de anomalii în campul
vizual secundar afectării corpului geniculat lateral. (Friesen, Holmegaard, Rosencrany 1978,
Besson, Bogouslavsky Regli 1991, Serra caftan Rubio 1992, Luco 1992).
Afectarea câmpului vizual poate include cadranopsie superioară sau inferioară, în special
anopsie tubulară sectorială. În funcţie de teritoriul arterelor coroidale posterioare care poate
include şi pulvinarul şi sau nucleii posteriori pot rezulta o mare varietate manifestări clinice
incluzând hemipareză sau deficit hemisenzorial, mişcări distonice normale, şi sau modificari
neuropsihice cum ar fii afazia, amnezia, abulia sau halucinaţii vizuale.

3.2 Hemoragia talamică

Factorul cel mai important în cazul hemoragiilor talamice îl reprezinta dimensiunea
hematomului. Se considera ca fiind hemoragie mică, hematomul cu un diametru mai mic de 2
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cm şi care produce simptomatologie identică cu cea din infarctul talamic în funcţie de
localizare.( Kwak, Kadoza, Suzuki 1983).(Kawahara 1986).
Hemoragiile mari talamice afectează mai mulţi nuclei şi tracturi. Trasaturile comune ale
acestor sindroame sunt: instalarea rapidă a simptomelor, afectarea conştienţei şi un
pognostic relativ mai bun decât în ceea ce priveşte hemoragiile pontine sau cele afectând
ganglionii bazali.

3.2.1 Hemoragiile talamice de dimensiuni mari

Manifestările clinice ale hemoragiilor mari sunt: hemipareză cu debut acut şi progresie rapidă
cu deficit senzorial şi paralizia pe verticală a privirii asociată cu pupile mici fixe. (Lhermitte
1936, Fisher 1959, Fayio, Sacco bugiani 1973, Davis Fisher 1977, Barraquer-Bordas 1981).
În contrast cu manifestărle clinice din infarctul talamic manifestările clinice din hemoragia
talamică includ deficitul motor mult mai exprimat decât anomaliile senzoriale. Hemipareza
este o consecinţă a afectării capsulei interne şi se poate prezenta în diferite grade de
severitate de la forma uşoară tranzitorie până la forma flască. Afectări mai complexe ale
funcţiei motorii cum ar fii indiferenţa faţă de boală apare în afectare emisferului drept.(Watson
Heilman 1979, Donat 1980)
Hemipareză ataxică cu afectarea coordonării membrelor contralaterale asociat cu afectarea
sensibilităţii proprioceptive a fost descrisă în cazul hemoragiilor care afectează talamusul
ventrolateral (Dobato, Villanueva, Gimenez-Roldan 1990)
Afectarea neuropsihică a pacienţilor cu hemoragie talamică include: tulburări de vorbire,
amnezie, sindrom confuzional, anozognozie, şi asa numita demenţa talamică. (Mohr Watters
Duncan 1976, Cappa Vignolo 1979, Kirshner Kistler 1982). Pacienţii cu hemoragie la nivelul
talamusului anterior sau medial prezintă amnezie cu afectarea memoriei de scurtă durată în
principal.(Choi 1983, Hankez Stewart-Wznne 1988).

3.2.3. Hemoragiile talamice mici

Hemoragiile talamice mici au fost impărţite în funcţie de localizarea lor după cum urmează:
posterolaterala, anterolaterală, medială şi dorsală.(Kawahara 1986).
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4. Vasele sistemului nervos central
Irigaţia encefalului constă dintr-o circulaţie arterială şi una venoasă. În creier nu există vase
limfatice.
4.1 Arterele
La nivelul sistemului nervos central uman fiecare arteră care îl penetrează este înconjurată de
un spaţiu perivascular (Virchow-Robin) format din două lamine. Lamina internă este ataşată
de adventicea vasului sangvin iar cea externă aparţine procesului astrocitic.
Pia mater acompaniază vasele sangvine pe o scurtă distanţă în traiectul lor spre interiorul
sistemului nervos central. Cu cât înaintează în interiorul sistemului nervos central cu atât
calibrul vaselor devine tot mai mic, stratul muscular se subţiază şi în final dispare, în ceea ce
priveşte spaţiul perivascular şi acesta devine tot mai mic. La un moment dat celulele
musculare dispar iar laminele (vasculară si glială) se contopesc astfel vasul se transformă în
capilar. (Krahn 1982, Krisch 1984).

4.2 Capilarele
Capilarele sunt formate esenţial din endoteliu care se află pe lamina bazală. Ca o regulă
capilarele sunt continue acest lucru se realizează endoteliului care este neîntrerupt (maznard
1957). În cele mai mici capilare o singură celulă endotelială formează lumenul capilar.
Celulele endoteliale adiacente formează legături strânse rezultând obliterarea spaţiului
intercelular. Aceste legături formează o barieră continuă—zonula ocludens. (Connell Mercer
1974).
O altă caracteristică a patului capilar la nivelul sistemului nervos central este prezenţa scutului
astrocitic, situat ăn exteriorul laminei bazale.
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IV. PARTE SPECIALĂ

5. IPOTEZA DE LUCRU
În lucrarea de faţă mi-am propus să creez un program informatic de analiza a pieselor
microscopice, respectiv de analiza a caracteristicilor patului capilar şi să analizez
caracteristicile ramurilor arteriale talamice cum sunt originea, topografia lor, rapoartele
anatomice ale acestora, şi teritoriul irigat.
Am luat în studiu subiecţi care au decedat din alte cauze decat patologie cerebrală
vasculară aflaţi în cadrul SML Covasna şi am făcut disecţii pe creiere provenite de la cadavre
din Departamentul de Anatomie a facultăţii de Medicină Braşov. Am efectuat studii
histopatologice pe piesele de exereză.

6. SCOPURILE URMĂRITE
Scopul principal al tezei este de a crea o aplicaţie informatică care să analizeze imaginile
obţinute după fotografierea preparatelor talamice microscopice, ca să se poată determina în
medie care este calitatea vascularizaţiei unui individ pe nivelul studiat.
Se vor prezenta studiul surselor arteriale talamice, principalele ramuri arteriale talamice şi
teritoriile vascularizate de acestea.
O atenţie deosebită o vom acorda realizării unei “hărti” a microvascularizaţiei talamice care să
permită determinarea zonelor talamice de graniţă din punct de vedere vascular.
Încercarea de a corela datele obţinute cu datele clinice descrise în literatură.

7. MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul surselor arteriale talamice, şi a ramurilor arteriale principale cu analiza variabilităţii
patului vascular capilar talamic în ceea ce priveste diametrul, şi densitatea pe mm2,
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consecutiv cu determinarea zonelor paucivasculare. Studiul s-a realizat în perioada 2008—
2011 şi s-a bazat pe 50 de piese provenite de la SML Covasna şi Braşov şi din departamentul
de Anatomie a Facultăţii de Medicină Braşov.
Studiul anatomic se bazează pe examinarea macroscopică a 50 de creiere prelevate de la
cadavrele fără patologie cerebrovasculară şi pe analiza microscopică a 3 piese fixate în
formol 10% şi prelucrate cu tehnica de includerii în parafină şi colorare cu hematoxilină
eozină.
În paralel am creat un soft de analiză automată a datelor de la microscopia optică.

7.1 PROTOCOL EXAMINARE CREIER
Creierele au fost disecate dupa un protocol reproductibil.
Constituentii Poligonului Willis de la baza creierului au fost separati. Diferitele trunchiuri
arteriale participante la vascularizaţia talamică au fost apoi urmărite de la origini până la
penetrarea talamusului.
Artera cerebrală posterioară, artera comunicantă posterioară, artera coroidală anterioară,
artera coroidală postero-medială şi artera coroidală postero-laterală au fost disecate progresiv
şi sistematic.
A fost necesar să dividem trunchiul cerebral superior de punte şi să îndepărtăm cerebelul.
Lobul temporal a fost si el progresiv disecat pentru a „expune” substanta perforată anterioară
şi fisura coroidală. Cornul temporal al ventriculului lateral a fost în cele din urmă deschis.
Regiunea corpilor geniculaţi şi pulvinarul au fost apoi disecate. Peretele dorsal al ventriculului
al treilea a fost în final deschis prin disecţia mezencefalului pentru a se putea vizualiza
punctul de intrare al arterei coroidale posteromediale. O sectiune orizontala a partii superioare
a emisferelor cerebrale a permis accesul la nivelul ventriculului lateral. Ablaţia progresivă a
corpului calos şi apoi a fornixului a descoperit ramurile arterelor coroidale şi a permis
urmărirea traiectelor acestora spre partea superioară a talamusului.
Pe

aceste

piese

s-a

urmărit

sursa

vascularizaţiei

talamice

şi

ramurile

extraparenchimatoase talamice.

7.2 PREPARATE MICROSCOPICE
Am prelevat separat de la Departamentul de Anatomie a Facultăţii de Medicină Braşov 3
piese de talamus pe care le-am fixat în formol 10% timp de 35 de zile. Piesele au fost
prelucrate dupa tehnica includerii la parafină apon au fost colorate cu hematoxilină—eozină.
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7.3 APLICAŢIA INFORMATICĂ
Toate metodele de procesare/editare a imaginilor se găsesc în bara de meniu la
secţiunea Acţiuni.
Acestea trebuie efectuate în ordine pentru a obţine rezultate optime. Iniţial se porneşte cu
"Detectează şi marchează" care este principala metodă de analizare, detectare, recunoaştere
a capilarelor, apoi "Corecţii" pentru cazul în care sunt erori de procesare. Ca rezultat al
acestor acţiuni putem apela "Generează fişier date" iar fişierul de date este generat.
Vizualizarea lui se poate face prin actionarea "Arată fişier date". Opţional, putem efectua şi
"Medie" pentru a face media capilarelor la nivelul atomic corespunzător. Aşadar se poate
determina în medie care este calitatea vascularizaţiei unui individ pe nivelul studiat. Apoi la
apelarea Acţiuni > Media capilarelor/set imagini... se va deschide
o fereastră asemănătoare celei de la Deschiderea unei imagini. În cadrul acestei ferestre se
pot face selecţii multiple. Odată încărcate fişierele selectate, se vor culege datele necesare
mediei, apoi se va afişa rezultatul final: Media capilarelor. La fel se procedează în cazul
calculului diametrului capilarelor.

8. REZULTATE
Am utilizat impartirea in patru segmente a arterei cerebrale posterioare initial propusa de
Krayenbuhl si Yasargil si definite de Zeel si Rhoton: segmentul P1 este delimitat de originea
arterei cerebrale posterioara si jonctiunea arterei comunicante posterioare, segmentul P2
corespunde arterei pe traiectul ce inconjoara pedunculul cerebral, cat si pulvinarul si a fost
impartit in doua parti egale, jumatatea anterioara, denumita P2a si jumatatea posterioara –
P2p. Segmentul P3 se intinde de la pulvinar pana la scizura calcarina, punctul uzual unde
artera se divide in doua ramuri, segmentul P4 reprezinta portiunea in care artera cerebrala
posterioara se intinde in teritoriul ramurilor corticale
8.1 ARTERA TALAMICA PREMAMILARĂ
Am observat în principal o arteră talamică provenind dintr-o artera comunicanta
posterioara, în 4 cazuri au fost 2 artere. Artera în cazurile descrise de noi a avut originea
după cum urmează 35 în treimea mijlocie a arterei cerebrale posterioare, 5 în treimea
anterioara a arterei comunicante posterioara, 5 la nivelul arterei cerebrale posterioare (P1
sau P2a), 8 în treimea posterioara a arterei comunicante posterioare şi două a căror traiect
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a continuat traiectul arterei comunicante posterioare. În ceea ce priveşte diametrul artera
comunicanta poate sa aibă un diametru mare sau un diametru foarte redes. Am observat de
asemenea ca artera talamica poate fi aproape la fel de groasa ca artera care i-a dat
naştere. Nu există nicio simetrie între talamusul drept şi stâng. Traiectul arterei în general
este spre interior şi rar este pliată în jos.

Dacă artera este scurtă, aceasta are poziţionare

verticală. Dacă este lungă, şi ia naştere destul de în faţă, ea este paralelă cu artera
comunicanta posterioara şi cu artera coroidiană anterioară de care este foarte apropiată.
Artera înconjoară marginea medială a bandeletei optice şi apoi are un traiect rostal. Punctul
de penetrare al arterei talamice este destul de fix. Modul de penetrare obisnuit este lateromamilar în suprafaţa unui triunghi, care este constitut lateral de o bandeletă optică, medial,
de corpul mamilar, posterior de peduncul. Artera premamilară penetreaza hipotalamusul
posterior. Se inclină în interior, trece dinaintea şi dinapoia corpul lui Luys, traversează
câmpul lui Forrel în partea sa mediană, apoi în partea mediană a zonei incerta şi în final se
apropie de fasciculul mamilotalamic unde se plasează pe marginea acestuia. Trunchiul
arterei se termină odată cu emisia primelor ramuri importante. Acest lucru se face de regula
la marginea inferioara a talamusului sau uneori putin mai jos la nivelul sau deasupra zonei
incerta, chiar în regiunea subtalamică. Trunchiul arterial se prelungeste în formă de arcada,
paralela cu peretele ventriculului trei. Ramurile laterale se nasc în unghi drept, paralele
unele cu altele într-o direcţie latero-supero-posterioară. Teritoriul talamic vascularizat este
foarte variabil putând fi foarte extins sau din contră limitat polar. Teritoriul include partea
polară a nucleului reticular şi cea mai mare parte a nucleului ventral anterior al formatio
lateralis. În partea medială acesta include regiunea paraventriculara inferioara şi istmul
intertalamic. În partea posterioară atinge fasciculul mamilotalamic în partea sa mediana.
Vascularizarea polului anterior al nucleului medial variabilă. La nivelul formatio lateralis,
vascularizează nucleul dorsal pe o suprafaţă variabilă mai ales în dimensiunea rostocaudală. În partea ventrală teritoriul include neregulat şi incomplet nucleul ventral medial,
dar include constant nucleul ventral lateral. Suprafaţa laterală a teritoriului poate să se
limiteze la marginea laterala a formatio lateralis, sau o poate depăşi caz în care irigă şi
nucleul reticular. Această variatie a teritoriului este invers proporţională cu vastitatea
teritoriului coroidian care îi este lateral.
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8.2 ARTERA TALAMICĂ PARAMEDIANĂ
În cazurile studiate am observat că există o arteră paramediană pentru fiecare talamus,
fie prin existenţa a două artere înca de la origine, fie prin bifurcaţia extra sau intraparenchimatoasă a unei artere iniţial unice. Am putut descrie trei tipuri principale în funcţie de
originea ramurilor talamice. Tipul I reprezintă o dispunere simetrică în care cel puţin o arteră
talamică ia naştere de fiecare parte din artera cerebrală posterioară de la nivelul segmentului
P1. Acest lucru a fost observat în 33 de cazuri din 50. Nu există dispunere încrucişată în care
o artera cu destinaţie stângă să ia naştere din artera dreapta în timp ce artera cu destinaţie
dreapta să ia naştere din artera stângă.
Tipul II reprezintă o dispunere asimetrică. Arterele pentru talamusul drept şi stâng se nasc
dintr-o singură şi aceeaşi arteră cerebrală posterioară. Această dispunere a fost observată în
15 cazuri. Arterele cu destinaţie dreaptă şi stângă se naşc separat sau dintr-un trunchi
comun. Nu exista preferinta pentru artera dreaptă (8 cazuri) sau stângă (7 cazuri).
Tipul III a fost observat în 2 cazuri. Este vorba despre o dispunere simetrică în care arcada
arteriala îşi are originea în dreapta şi în stanga şi dă arterele talamice dreaptă şi stângă.
Originea a fost mereu laterala, situată la nivelul segmentului P1 al arterei cerebrale
posterioare şi în cazul în care este vorba despre un trunchi comun pentru arterele dreaptă şi
stângă Traiectul extracerebral este dirijat înapoi şi în sus, arterele care sunt sinuoase, se
întrepătrund. Sunt foarte greu de studiat separat. Penetrează la nivelul spatiului perforat
posterior, în spatele corpului mamilar. Pătrunderea se face la nivelul liniei mediane sau puţin
în afara ei.
În prima sa parte, artera

(sau arterele) rămâne paramediană, verticala în sus şi spre

posterior. Apoi se înclină şi urmează tavanul celui de-al treilea ventricul.
Ramificaţia terminală se produce în partea infero-mediana a talamusului Ramurile pastreaza
o directie generala latero-superioara.
Teritoriul talamic irigat prezintă mari variaţii, mai ales în dimensiunea postero-anterioara.
Limita între teritoriul polar şi teritoriul paramedian propriu-zis, se situeaza aproximativ în
planul transvers trecand prin fasciculul mamilotalamic. Faptul că teritoriului vascularizat poate
include şi teritoriul polar antrenează o variaţie marcată a întinderii teritoriului paramedian.
Vom descrie întinderea cea mai marcată în care vascularizează nucleul parafascicular în
totalitate. Vascularizarea nucelului central de către artera paramediană nu este niciodata
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completă, partea sa postero-laterala fiind vascularizată şi din alte surse. Teritoriul poate
atinge lateral varful nucleului arcuat şi superior marginea inferioara a nucleului medial.
Vascularizarea părtii inferioare

a formaţiei intralaminare a fost şi ea observată. Lateral,

regiunea ventrală mediala a nucleilor laterali este şi ea inclusă rar în teritoriul vascularizat. În
faţă, teritoriul poate ajunge până la fasciculul mamilotalamic. În cazul în care teritoriul
paramedian include teritoriul polar acesta se intinde până la polul anterior al talamusului.
Vascularizează de fapt polul anterior al talamusului. Întinderea teritoriului paramedian talamic
nu este legată de faptul că are o origine ipsi- sau controlaterala. Atunci cand ramura talamica
are originea de partea opusa, ea preia întreaga vascularizare a teritoriului talamic
controlateral. Putem nota de asemenea că preluarea teritoriului paramedian de către o arteră
controlaterala nu exclude posibilitatea de a prelua şi teritoriul polar. Astfel, un segment P1 al
arterei cerebrale posterioare poate avea în dependenţa sa doar un teritoriu restrans sau
dimpotrivă, cvasi-totalitatea teritoriilor talamice paramediane şi polare de ambele parti.

8.3 SISTEMUL ARTERIAL COROIDIAN POSTEROMEDIAN
Am găsit o singură arteră coroidiană posteromediană pentru o emisferă cu excepţia a
patru cazuri în care am putut descrie două artere.
Tipul cel mai des întâlnit este o arteră unică şi lungă, ramură a arterei cerebrale
posterioare. Originea sa situat la nivelul segmentul P2a al arterei cerebrale posterioare în 37
de cazuri, în segmentul P3 în alte 8 cazuri, 3 în segmentul P2p, şi 3 la nivelul jonctiunii P2p şi
P3. În traiectul ei trece prin afara pedunculilor apoi merge de-a lungul tectumului. Ea trece pe
sub corpul geniculat medial apoi pe sub pulvinar. Înconjoară marginea postero-mediană a
pulviarului şi se strecoară între el şi epifiză. Ajunge la plexul coroidal al ventriculului trei şi la
suprafaţa superioară a talamusului.
Tipul cu două artere rar întâlnit este format din două ramuri una pe faţa superioară a
talamusului şi una pe faţa inferioară. Artera de pe faţa superioară are aceleaşi caracteristici
ca şi partea terminala supratalamică a tipului cu o singură arteră. Am observat în cazul de
faţă şi o arteră pe faţă inferioară a talamusului. Aceasta artera ia naştere în acelaşi loc,
urmează acelaşi traiect peri-mezencefalic, dar se termină în apropierea coliculului superior,
de unde ia naştere artera coroidiana postero-mediana. Totul se întamplă ca şi cum un cerc
arterial, care ar fi complet în tipul cu o singură arteră, s-ar găsi împărţit în două artere în acest
tip: o arteră supratalamică şi o arteră infratalamică. Traiectul este înalt şi lateral.
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Cele 54 de artere s-au divizat într-un total de 164 de ramuri perforante talamice din care 143
au un traiect medial, 15 spre pulvinar, 4 un traiect superior si 2 spre polul anterior. Media
acestor ramuri/emisfera a fost 3,28 (extreme 0-8).
Teritoriul irigat a cuprins următoarele structuri nucleii ventroposteriori, nucleul lateral ventral,
partea ventrala (motorie), nucleul geniculat medial, pulvinarul rostal si lateral şi nucleul
laterodorsal.

8.4 SISTEMUL ARTERIAL COROIDIAN POSTEROLATERAL
Acesta este un sistem complex. Într-adevar, artera cerebrala posterioară dă naştere pe un
segment relativ scurt din traiectul său, între polul anterior al corpului geniculat lateral şi polul
posterior al pulvinarului, unor ramuri pentru cortexul temporal, pentru hipocamp, pentru
talamus şi pentru plexul coroidian al ventriculului lateral. Aceste ramuri pot fi bine
individualizate încă de la originea lor şi irigă selectiv o singură structură. Variaţiile între
arterele talamice şi arterele coroidiene sunt frecvente. Putem cu distinge destul de des o
arteră coroidiană si o arteră talamică, dar toate tipurile intermediare sunt posibile în care fie
există o arteră coroidiana unică, care dă ramuri talamice fie o arteră talamică unică, care dă
ramuri coroidiene. Există o mare variabilitate a punctului de origine al arterelor talamice, care
poate să fie inferolateral sau posterotalamic. Originea acestor ramuri a fost la nivelul arterei
cerebrale posterioare din care 40 la nivelul jonctiuni segmentelor P2a si P2p, 17 la nivelul
ramurilor corticale, 10 la nivelul segmentului P3, şi 8 la nivelul segmentului P2p şi 5 la
jonctiunea dintre P2p şi P3.
Există de asemenea variaţii ale numărului arterelor talamice. Putem observa o artera unica
dar si mai multe artere consecutive. Cele 81 de artere coroidale postero-laterale au dat un
total de 224 ramuri spre talamus: 185 spre partea superioara, 27 spre pulvinar, cu o medie de
4,48 ramuri/emisfera (extreme 0-10).
În final, putem constata variaţii de lungime şi de grad de ramificare. O dispunere simpla
unde observam o artera unica, in mod esential coroidiana. Ea se naşte din artera cerebrală
posterioară la un nivel destul de fix care este acela al corpului corpului geniculat lateral. Ea se
îndreaptă lateral înconjoară polul anterior al corpului geniculat lateral. Unde întalneţte plexul
coroidal al ventriculului lateral şi urmează marginea medială a ventriculului. În plex ea se
orientează către înapoi, trece pe faţa inferioară, apoi pe marginea posterioară, apoi pe faţa
superioară a pulvinarului şi se continuă pe fata supero-laterala a talamusului. Această arteră
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emite ramuri talamice. În mod normal, ramurile emise pe faţa inferioară a talamusului sunt
scurte, dar în anumite cazuri o arteriola mai lunga a putut sa fie descrisă ca şi o arteriolă
talamică posterolaterala. Pe faţa superioară a talamusului circulă arteriole talamice pe o
distanta mai mult sau mai puţin lungă înainte de a pătrunde în talamus.
Tipul cu două artere este dispunerea cea mai frecventa Putem observa pe langa o artera
comparabila cu cea pe care tocmai am descris-o şi o (sau mai multe) artera mai mediană şi
pur talamică pe care o vom numi artera talamică posterolaterală.
Artera talamică posterolaterală poate, să ia naştere pe faţa inferioară a talamusului, între corpul
geniculat lateral şi polul posterior al pulvinarului, fie în spatele talamusului. Artera talamică
posterolaterală poate avea o origine comună cu artera coroidiană. Cel mai frecvent ea se naşte izolat şi
mult mai în spate. Traiectul său se îndreaptă înafară atinge hilul posterior al corpului geniculat lateral.
De acolo, artera se întoarce şi înconjoară polul posterior al pulvinarului pentru a-şi urma traiectul pe
faţa superioară a talamusului. Arterele posterolaterale pot avea originea mai posterior dar sub pulvinar.

8.5 ARTERELE TALAMOGENICULATE
Au fost evidenţiate un total de 269 artere talamo-geniculate, cu o medie de 11,2
ramuri/emisfera (extreme 7-14). Din acestea 143 îşi aveau originea în artera cerebrală
posterioară sau în una din ramurile ei corticale, rezultând o medie de 5,9 artere/emisfera.
Analizând mai atent 64 proveneau din arterea coroidală posteromedială, iar 53 din artera
coroidală posterolaterală şi 9 aveau originea în artera coliculară. Teritoriul irigat este
reprezentat de corpii geniculaţi.
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8.6 REZULTATE STUDIULUI MICROSCOPIC
Iniţial vom prezenta succint interfaţa softului
Initial se selectează imaginea de tip .jpg, .png, .tif după cum urmează:

Apoi se selectează parametrii

După ce au fost capturate nuanţele dominante reprezentative pentru capilare şi pentru
elemente sangvine se trece la pasul următor de determinare a caracteristicilor parametrilor
după cum se poate vedea în fereastra următoare
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Se trece la apoi la procesarea-editarea imaginilor. Toate procedurile de procesare-editare se
găsesc în bara de meniul la secţiunea acţiuni
Vom prezenta ordinea în care trebuie efectuate aceste acţiuni pentru a obţine rezultate
optime. Iniţial se porneşte cu "Detectează şi marchează" care este principala metodă de
analizare, detectare, recunoaştere a capilarelor.

29

Imaginea aplicaţiei cu majoritatea elementelor importante
Apoi se determină ari de căutare după formula:
BlobAreaSearch=2*blobWidth*2*Blob.Height=4*blobWidth*blob.Height
Pentru o mai bună înţelegere a calculului urmăriţi imaginea

Apoi vom efectua şi "Medie" pentru a face media capilarelor la nivelul atomic corespunzător.
Aşadar se poate determina în medie care este calitatea vascularizaţiei unui individ pe nivelul
studiat. Apoi la apelarea Acţiuni > Media capilarelor/set imagini... se va deschide o fereastră
asemănătoare celei de la Deschiderea unei imagini. În cadrul acestei ferestre se pot face
selecţii multiple. Odată încărcate fişierele selectate, se vor culege datele necesare mediei,
apoi se va afişa rezultatul final: Media capilarelor
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Rezultatele obţinute de la prelucrarea imaginilor au fost analizate cu programul statistic
Analyze-It dupa cum urmează menţionez că rezultatele au fost trecute în tabel după ce au
fost inmulţite cu factorul 1000 pentru a uşura calculul matematic.
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Densitatea capilarelor la nivelul nucleilor mediali
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Densitatea capilarelor la nivelul nucleilor laterali
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Densitatea capilarelor la nivelul nucleilor intralaminari
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Demsitatea capilară la nivelul tractului mamilotalamic
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Densitatea capilarelor in nuclei este semnificativ mai mare decat la nivelul tracturilor(P0.01)
Anastomozele sunt multiple si complexe,
Nu sunt in unghi drept si nici incrucisate
Densitatea capilarelor variaza si intre grupurile de nuclei, descrescand dinspre anterior spre
medio-lateral si dorsal.
diametrul mediu 0.8±0.2 microm.
densitatea longitudinala in reteaua talamica examinata a fost de 5550 +/- 170/ mm2 cu variatii
de la 7250 la nivelul nucleilor pana la 2550 la nivelul tracturilor

9. DISCUŢII
În literatură, artera premamilară a mai fost denumită şi arteră tubero-talamică sau talamotuberică sau grupul arterial anterior şi inferior sau artera polară.
Am notat ca artera premamilară are o variabilitate mare. De asemenea, am observat ca
existenta a doua artere premamilare este o situatie mai comuna decat s-a descris pana acum
şi că ambele îşi au originea in artera cerebrala posterioara.
Frecventa participarii arterei comunicante posterioare la vascularizarea talamica este dată în
cazul lui Lazorthes şi al. (1969) în procent de 25% iar la Perchero (1973) este mult diferit
acesta raportând un procent cuprins între 60 şi 70%, noi am gasit cel puţin o artera în fiecare
caz mai mult chiar în patru cazuri am descris două.
Traiectul său extra-cerebral a fost descris de Lazorthes în publicaţia din 1956 dar apoi nu a
mai reluat detele nici nu le-a mai completat în publicatiile ulterioare din 1961, 1969 si 1971.
Percheron, 1966 a insistat asupra caracterului unic şi particular al acestei artere. A denumit-o
artera laterală anterioară apoi arteră polară. Noi am preluat nomenclatura de arteră arteră

34

premamilară şi am încercat să urmărim traiectul său care în mare parte corespunde cu cel
descris de autorii sus menţionaţi. Am observat că frecvenţa traiectului scurt şi vertical este de
68% comparativ cu traiectul lung care este doar de 32%.
Putem găsi la Lazorthes al. (1969) , la Salamon (1971) faptul că teritoriul polar poate fi irigat
din artera paramediană. O astfel de situaţie a fost descrisă şi de Plets si al. (1970), apoi de
Percheron în mod detaliat.
Până acum pentru numeroşi autori recenţi, artera paramediană a fost considerată ca fiind
prima parte a arterei cerebrale posterioare (Duret, 1874 ; Dejerine, 1901 ; Beevor, 1909 ; Foix
et Hillemand, 1925 ; Lazorthes, 1961 ; Gillilan, 1968) sau ca şi ramură a arterei bazilare (De
Vriese, 1905 ; Riggs et Rupp, 1963) sau ca fiind partea posterioară a arterei comunicante
posterioare (Laveille et al., 1966). Primul care o descrie ca individualitate proprie este
Baptista, apoi Kaplan şi ulterior Plets (Baptista, 1964 ; Kaplan et Ford, 1966 ; Plets et al.,
1970). Baptista o numeste cu termenul de arteră mezencefalică. Pentru arterele talamice, ne
putem raporta la lucrarile lui Duret (1874), Foix si Hillemand (1925), Lindenbergh (1957),
Buttner (1960), Lazorthes (1961), Bricout si Guiot (1964), Kaplan si Ford (1966), Gillilan
(1968), Lazorthes et al. (1969), Plets si al. (1970), Lazorthes si Salamon (1971) si Salamon
(1971) Percheron(1973).
Numarul arterelor talamice a fost estimat adesea la mai mult de patru. Mulţi autori totodata nu
par a acordat atenţie arterelelor care ţin de un singur talamus. Primele indicaţii in acest sens
aparţin lui Percheron (1966), şi lui Lindenbergh (1957) (o singura artera -arteră talamoperforata) şi Buttner (1960) (artere paramediane, una anterioară, şi una posterioară). În
lucrarea lui Percheron în 1966, estima, că dispunerea a doua artere era cea mai frecventa.
Numeroase lucrari prezintă ilustratii ale arterelor paramediane.
În ciuda oricaror interpretari divergente ale unor autori, putem observa diferitele dispuneri pe
care le-am descris. Notăm de exemplu dispunerea unei singure artere paramediane în Kaplan
şi Ford (1966) şi Hassler (1967) şi cu o singura artera care se divizeaza în Lazorthes si al.,
1969 identica cu cea din Salamon (1971). Salamon (1971) arată modul în care o arteră
paramediană unică poate ajunge pana în faţă, în talamus preluand teritoriul polar. Putem
găsi ilustratia cazului in care exista 2 artere la Bricout si Guiot (1964). Descrierea anatomica
detaliata a teritoriului paramedian şi a variaţiilor sale nu a fost facuta, anterior lui Percheron
(1966) în timp ce ilustratiile unui număr important de accidente vasculare ischemice ale
acestui teritoriu, publicate iniţial de Bacaloglu şi al. (1934), prezinta numeroase imagini ale
acestuia. Cazurile examinate publicate de Castaigne si al. (1962), Lhermitte si al. (1963),
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Castaigne si al. (1966) continuă seria. Numarul celorlaltor cazuri publicate este cel la care
facem referire in bibliografia deosebit de documentata a lui Segara (1970) şi Lecchi si Macchi
(1974).
În ceea ce privaste artera coroidală posteromedială putem considera că tipurile noastre au
fost deja descrise în literatură. Tipul cu o singură arteră corespunde arterei coroidiene
posterioare principale din Foix şi Hillemand (1925), Lazorthes (1961) şi Salamon (1971) şi
arterei coroidiene postero-mediane din Löfgren (1958) si Kaplan si Ford (1966), respectiv a
tipului A descris de Percheron (1973). Galloway şi Greitz (1960) au observat în 24 cazuri
această dispunere şi Schlesinger (1976) în 16 cazuri. Tipul cu două artere coroidiene
posteromediane se regăseşte în ilustraţia arterei coroidiene posterioare şi mijlocii din Duret
(1874), arterei coroidiene posteromediane suplimentare din Galloway şi Greitz (1960) care au
observat-o în 2 cazuri, ca şi 6 cazuri descrise de Schlesinger (1976). Acesti din urmă autori
arată ca şi noi prezenţa concomitentă a unei artere pe faţa inferioară a talamusului.
În ceea ce privaste irigaţia Beevor (1907) este primul care insistă asupra faptului că, al om,
artera coroidiana posterolaterală şi nu artera coroidiană anterioară, este cea care
vascularizează cea mai mare parte a plexului coroidal. Abbie (1933) precizează într-un studiu
de anatomie comparata ca aceasta este o trasatura de evolutie.
Găsim în literatură de regula descrierea unei singure artere coroidiene posterolaterale
(Duret, 1874; Beevor, 1907; Löfgren (1958); Lazorthes, 1961; Kaplan si Ford, 1966; Salamon,
1971). Analizând desenele am concluzionat că daca există o asemenea dispunere, acesta nu
este un caz frecvent. Figurile din Abbie (1933), figura din Galloway si Greitz (1960), figurile
din Schleisinger (1976) ca si examenul din materialul nostru demonstrează caracterul adesea
complex, variabil şi greu de sistematizat al dispunerilor individuale. Totodată comparaţia
interpretarilor diferitilor autori evidentiaza un anume acord. Ceea ce numim aici artera
coroidală posterolaterala este echivalentul sistemului anterior din Abbie, arterei coroidale
anterolaterale din Galloway şi Greitz sau ramura laterala a arterei coroidale posterolaterale
din Schlesinger. Arterele talamice posterolaterale de origine retrotalamica ar putea
corespunde sistemului posterior din Abbie, desi acest autor nu este foarte clar când se refera
la acest subiect. Schlesinger le numeste artera cingulo talamică. În ceea ce priveşte diferitel
tipuri pe care le descriem, putem observa că ele au fost deja expuse.
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10. CONCLUZII



Artera comunicanta posterioara nu este întotdeauna unică. Frecvenţa prezenţei unui
număr mai mare este relativ crescută (8%).



Originea ei este întotdeauna din artera cerebrală posterioară fie direct caz rar întâlnit
fie din artera comunicantă posterioară ramură a arterei cerebrale posterioare.



Diametrul ei este variabil de la mare pană la foarte mic.



Pătrunde în creier pe partea laterala a corpului mamilar şi urcă vertical spre marginea
inferioară a talamusului unde începe să se ramifice.



Teritoriul său are o intindere variabilă. Când este extins cuprinde în faţă polul anterior
al talamusului (nucleul reticular şi polul anterior al formatio lateralis. Posterior teritoriul
înconjoară teritoriul paramedian cu care îşi dispută întinderea.



Limita superioara a teritoriului paramedian variaza cu limita inferioara a teritoriului
supero-medial depinzand de arterele talamo-coroidiene supero-mediale. In spate si
lateral, intinderea teritoriului este legata de variatiile inverse ale teritoriului infero-lateral
depinzand de artere scurte ale trunchiului arterei cerebrale posterioare.



Talamusul primeste întodeauna cel putin o arteră talamică paramediă. Sunt descrise
patru dispuneri arteriale. Dispunerea cu o arteră unică este cea mai frecventa.



Originea acestei artere poate sa se situeze în mai mult de jumătete din cazuri artera
ipsilaterală şi destul de des pe artera controlaterala.



Ea cuprinde astfel totalitatea teritoriilor talamice paramediane, drept si stang. Teritoriul
polar care depinde cel mai adesea de artera comunicanta posterioara poate fi preluat
integral de artera paramediana unica sau artera cea mai anterioara. Aceste date
anatomice fac posibile interpretarea afectărilor ischemice bilaterale care constituie o
varietate frecventă, a sindroamelor vasculare talamice.



Toate arterele talamice perforante iau nastere de la bifurcatia arterei bazilare sau din
segmentul P1 al arterei cerebrale posterioare, chiar si in cazul in care acest segment e
hipoplastic
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În acest studiu am gasit ca toate ramurile arteriale ce iriga regiunea perigeniculata pot
fi parte din grupul arterelor talamo-geniculate, acestea isi au originea in segmentul P2
al arterei cerebrale posterioare, ca si arterele talamo-geniculate.



Am găsit o medie de 5,9 artere talamo-geniculate/emisfera, similar cu datele din
literatură fără dominanţa unora.



Noi am ales sa denumim aici separat arterele coroidale: artera coroidala posteromediala si postero-laterala.



Noi am gasit în cazul arterei coroidale postero-mediale cel mai frecvent că este
singulară şi ia naştere preferenţial din segmentul P2a al arterei cerebrale posterioare.



Am găsit media de 3,3 ramuri talamice perforante, luand nastere din ramura arterei
coroidale posterolaterale.



In acest studiu artera coroidala postero-laterala este frecvent multipla (2,3
ramuri/emisfera) si isi au originea in segmentul P2 al arterei cerebrale posterioare



Prima concluzie cu seminificatie generala pentru patologia vasculara a talamusului
este caracterul terminal al arterelor urmand de la intrarea lor in “encefal,



Obstructia a unui relativ limitat numar de a. talamice mici sau obstructia partiala a unui
segment aparent limitat este capabil sa produca o leziune relativ extinsa



Leziunile capsulare uneori observate particular in cazuri prezentand cu descrierea lui
Dejerine si Roussy par a fi legate de o leziune concomitenta in teritoriul sistemului
coroidal postero-lateral, originea caruia provine din A. cerebrala posterioara e foarte
apropiata de cea a arterelor infero-laterale. O leziune concomitenta a teritoriului
geniculat lateral apare in mod uzual. Faptul ca nucleul arcuat ramane uzual nelezat,
cel putin in partea sa infero-mediala pare sa datoreze faptului ca regiunea are o irigare
vasculara diferita, situata la distanta de arterele infero-laterale.



Noile cunostinte achizitionate in cea ce priveste autonomia arterelor paramediene pare
sa indice un nou si important capitol a patologiei vasculare talamice.



S-a postulat ca este necesar ca leziunea sa fie bilaterala pentru a avea manifestare
clinica. Noile descoperiri anatomice dau o explicatie pentru leziunile bilaterale
observate.



Un pare să existe o relaţie între densitatea capilarelor pe milimetru pătrat şi
predispoviţia pentru afectare ischemică sau hemorrágica.



Existo o varieţie mare intre densitatea capilarelor în diferiţi nuclei fara relaţie cu
importante funcţională a acestora.
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ABSTRACT
Although the vasculature of the thalamus was studied for many years, but with all
anatomical references of groups involved are contradictory, describing them
marked diversity and complexity of these descriptions perfusion pressure does
not

help

in

formulating

a

sound

basis

for

pathologists.

In literature there are few works on this theme and are often imprecise.
Macroscopic and microscopic anatomy of the trunk and related thalamic arteries
isolation in relation to other trunks, even delimit vascular territories appears to be
incomplete and therefore inaccurate.
In this work, 50 adult human cerebellums were dissected and 3 thalamus were
microscopically analyzed. The thalamic arteries were classified in five groups:
pre-mamillary artery, perforating thalamic arteries, thalamo-geniculate arteries,
perforating branches of the postero-medial and postero-lateral choroidal arteries.
Variations in the pre-mamillary artery were rare. The origin of the perforating
thalamic artery was unilateral in most cases. The origin of the thal-amogeniculate arteries arose between the posterior cerebral artery and the posterior
choroidal arteries. The postero-median choroidal artery was most often single
and usually gave the perforating branches for the medial aspect of the thalamus.
The postero-lateral choroidal artery was frequently multiple and essentially gave
the perforating branches for the superior aspect of the thalamus.
These observations have prompted us to resume the study of vascularity of the
thalamus and to create a capillary bed recognition software.
The results obtaining were: capillary density in nuclei is significantly higher than
the tracts (P0.01) thalamic examined network longitudinal density was 5.550 + / 0.170 / mm2 with variations from 7250 in nuclei to 2550 in the tracts.
Furthermore capillary bed density varies between groups of nuclei, decreasing
from the medio-lateral level to anterior level to dorsal. In addition we determined
the average diameter of capillaries was 0.8 ± 0.2 microns.
Key words: capillary, thalamus, software recognition, thalamic arterial supply.
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REFERAT
Deși vascularizaţia a talamusului a fost studiată timp de mulți ani, referințele
anatomice ale grupurilor arteriale implicate sunt contradictorii, descriind marcata
diversitate și complexitate a arterelor., aceste descrieri nu ajută la formularea
unei baze solide pentru interpretarea patologiei vasculare talamice.
În literatura de specialitate există puține lucrări pe această temă și sunt
adesea imprecise. Anatomia macroscopică și microscopică a trunchiurilor
arteriale și izolarea trunchiurilor unele de alte, delimitarea teritoriilor vasculare
chiar pare a fi incompletă și, prin urmare, inexactă.
În această lucrare, 50 de creiere umane provenite de la

adulţi au fost

disecate și 3 piese de talamus au fost analizate microscopic cu ajutorul unui soft
creat de noi. Arterele talamice au fost clasificate în cinci grupe:

artera

premamilară, artera paramediană, arterele talamo-geniculate, ramurile arterelor
coroidiene postero-medială şi postero-laterala. Variațiile în cazul arterei
premamilare au fost rare. Originea arterei talamice premamilare a fost
unilaterală, în cele mai multe cazuri. Arterele talamo-geniculate îşi au originea la
nivelul arterei cerebrale posterioare și la nivelul arterelor posterioare coroidiene.
Artera coroidiană postero-mediană a fost de cele mai multe ori unică și a dat, de
obicei, ramurile perforante pentru partea medială a talamusului. Artera coroidiană
postero-laterală a fost frecvent multiplă și a dat în esență, ramurile perforante
pentru partea superioară a talamusului. Aceste observații ne-au determinat să
reluăm studiul vascularizaţiei talamusului și de a crea un software de
recunoaștere a patului capilar.
Rezultatele au fost obținerea: densităţii capilarelor în nuclee care este
semnificativ mai mare decât în tracturi(P0.01) în piesele talamice examinate
densitatea longitudinală a reţelei capilare a fost de 5.550 + / - 0.170 / mm2 cu
variații de la 7250 în nuclee până la 2550 în tracturi. În plus densitatea patului
capilar variază între grupuri de nuclee, în scădere de la nivel medio-lateral și
anterior la nivel dorsal. Am determinat şi diametrul mediu al capilarelor care a
fost de 0,8 ± 0,2 microni.
Cuvinte cheie: capilar, talamus, software de recunoaștere, vascularizaţie talamică arterială
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