
СПЕШНА 
НЕВРОРЕНТГЕНОЛОГИЯ 

 
 



CASE 1 

¤   70 Г.М. 

¤ От 3 дни слабост в краката 

¤ Долна параплегия 

¤ Докаран от бърза помощ в спешното 
отделение. 

¤ Лабораторни показатели в норма. 

¤ Ехография корем и сърце – в норма 

¤ Назначен е ЯМР на лумбални прешлени 

 

  



CASE 1 



CASE 1 



CASE 1 



Спинален инфаркт с 
Аортна дисекация 

¤   Рядко срещано състояние 

¤ Парализа или загуба на 
чувствителност пикочна и чревна 
дисфункция 

¤ Лоша прогноза с инвалидизация 

¤ Дорзолумбално>цервикално 

¤  36% идиопатична 25% аортна хирургия 19% 
атеросклероза 11% остър перфузионен 
дефицит 

¤  T2 интрамедуларна хиперинтензна зона 

¤  „ Pencil like” на сагиталните 

¤  „Snake eyes/bite“ на аксиалните 

¤ DWI – най чувствителна за острата 
исхемия  



CASE 2 
¤  82 г ж 

¤ Лява хемипареза 

¤ Спешно отделение 

¤ Назначен е КТ и Ро на гръден кош 

¤ Лаб в норма 



CASE 2 



CASE 2 



ИМИ  
¤   Остро настъпила увреда на мозъка  

¤  80% от острите инсулти 

¤ Ранните белези на нативен КТ  

–  Заличаване граници сиво/бяло и 
базални ганглии 

¤ DWI най-чувствителна минути след 
настъпването 

¤ Разлика между цитотоксичен и 
вазогенен оток 

¤ Перфузия  

¤ МРТ по възможност 

 

 

  



CASE 3 

¤   24 г ж 

¤ Студент 
медицина 

¤ Сериозно 
главоболие 

¤ Давност от 9 
дни 

¤ Гадене 
повръщане 



Интракраниална 
хипотензия 

¤   След травма хирургия или 
идиопатична форма 

¤ Субдурални изливи  

¤ Хиперинтензни при FLAIR 

¤ Контрастиране на менингите 

¤ Проминиране на тонзилите през 
форамен магнум 

¤ Уголемяване на хипофизата 

¤ Дилатация на венозните синуси 

  



CASE 4 

¤  45 г ж 

¤ Объркано
ст 

¤ Главобол
ие 

¤ Припадък  

  



CASE 4 



Тромбоза на дурални 
синуси 

¤   Няма предилекция 

¤ Жени на контрацептиви, които пушат са 
по-високо рискови  

¤ Клиничната картина от липса до кома 

¤ Фрактури достигащи синусите 

¤ Фрактури на базата засягащи мястото 
на сигмоидния синус 

¤ Хипердензност/интензност 

¤ Наличие на газ в синуса 

¤ Инфаркти които са кортикални или 
неследват васкуларните територии 

¤ Едем на гънките 

¤ Директен белег на тромбоза 

 

  



CASE 5 
¤  5 г ж 

¤ Остър Гломерулонефрит 

¤ Припадъци 

¤ Главоболие 

¤ Нарушение в зрението 

¤ Енцефалопатия  

  



PRESS posterior reversible 
encephalopathy syndrome  

¤   Невротоксично състояние 

¤ На базата на невъзможност на задната 
циркулация за авторегулация и да 
отговори на повишено кръвно 
налятане 

¤ Хиперперфузия с нарушаване на 
кръвно-мозъчната бариера 

¤ Вазогененен едем без да преминава в 
исхемия 

¤ Парието-окципиталния регион 

¤  Хипертензия 

¤  Хемолитично уремичен синдром 

¤  SLE 

¤  Лекарствена токсичност 

¤  Костно-мозъчна трансплантация 

¤  Сепсис 

 

  



Case 6 

¤  30 г ж  

¤ Родилка 

¤ Внезапна 
кома 

¤ КТ с/без к.м. 

¤ КТ 
ангиограф
ия 

  



Case 6 



Мозъчна смърт 
¤   Отпадане на всички мозъчни функции 

–  Необратима загуба 

¤ Нова концепкция 

–  Досега: Пациента просто умираше 

¤ Биологично мозъчната смърт е смърт 
на организма 

¤ Мозъчната смърт е законово 
възприета за смърт на човека 

 

¤   Трифазов протокол нативен 
артериална 20 сек венозна 60 

¤  14 мозъчни смърти 100% чувствителност 
и сензитивност 

¤ Липса на к.м. В а.перикалоза, 
кортикални а. Вътрешни церебрални 
вени големите вени и правия синус 

  




