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n Мъж на 58г.  
n  От 10 дни със силно 
главоболие след 
травма и наличие на 
пулсиращ шум в ляво 

n  Лява робита:  
n  екзофталм 
n  птоза, 
n  офталмоплегия  
n  Инекция 
 

n  Дясна орбита: 
n  Птоза 
n  инекция 



n При пациента е 
проведен нативен 
скенер в състояние на 
спешност, при който е 
отхвърлена 
интракранилна 
хеморагия. 

n Без данни за наличие 
на фрактури на 
черепни кости и 
обрити: 



n Пациента постъпва за 
доуточняване на 
симптоматиката, 
която се засилва с 
последните 8 дни 

n Какво изследване ще 
препоръчате? 



Проведена магнитно-
резонансна томография 



3D TOF 



3D TOF 
реконструкции 



n Протокол на действие: 
n Насочване на пациента 
за консултация със 
специалист: 

n Неврохирург 

n Интервенционален 
рентгенолог 

n Радиотерапевт 

n Провеждане на 
допълнително изследване 

n  ???? 



Конвенционална 
панангиография 



Конвенционална 
панангиография 



n Изясняване на 
анатомичната 
характеристика на 
шънта?  : 

n Един или множество 
дефекти? 

n Ангажиране на CS 
унилатерално или 
двустранно? 

n Наличието на дефекти и 
през външна каротидна 
артерия? 

n Подходящ ангиографски 
достъп за емболизация? 



 CCF  are classifcated in 4 types by 
Barrow: 

 
n  A – direct communication 

between ICA and CS 
n  B – indirect 

communication(dural)  between 
meningial branches of ICA and  
CS. 

n  C –indirect 
communication(dural)  between 
meningial branches of ECA and  
CS 

n  D – indirect 
communication(dural)  between 
meningial branches of ICA and 
ECA to CS 



Трансартериална 
емболизация – балон 
асистирано койлиране 



Контролната ангиография 
показваща тотална 

емболизация на фистулата 



Преди и след третиране (48 часа) 



След 45 дни от 
операцията 



n  83 годишна жена с 
болкова 
симптоматика от 4 дни, 
появила се внезапно 
по време на сън. 

n   Гадене с 
неколкократно 
повръщане 

n Наличие на изразен 
екзофталм в ляво 
(появил се 30 мин след 
настъпилата болка) 

n Птоза 

n Инекция 



n Проведен е нативен КТ, 
който отхвърля данни 
за субарахноидна 
хеморагия и наличие 
на интрапаренхимен 
хематом. 

n Аплицирана е 
контрастна материя 
( на 1 мин след 
инжектирането и.в. е 
направено 
скенирането) 



Проведен скенер с 
контраст (не е 

ангиография) в състояние 
на спешност. 



Конвенционална 
панангиография 



Конвенционална 
панангиография 



n   Изясняване на 
анатомична 
характеристика на 
шънта: 

n Съдове ангажирани с 
дефекта към CS 

n Наличие на 
ангиографски достъп до 
CS 



Селективна 
ангиография на лявата 
вътрешна каротидна 

артерия 



Ендоваскуларна 
емболизация 

посредством балон 
асистирано койлиране 



Тотална емболизация 
на шънта 



Преди и след 
третирането (24 часа) 



Благодаря Ви за 

вниманието! 
 


