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Диагностика на аневризми и 

АВМ

 Методи на диагностика

 Компютър томографско (СТ)

 Компютър томографска ангиография (СТА)

 Мозъчна ангиография 

 ЯМР (MRI)



Ендовасколарен метод 

на лечение на 

аневризми и АВМ



Мозъчни аневризми

 Терминът “аневризма” 
показва разширение 
на артериален сегмент 
в резултат на дефект в 
стената на съда

 Мозъчните аневризми 
са най-честата 
причина за
субарахноидни 
хеморагии. 



Мозъчни аневризми

Аневризмите могат да са фамилно   
обусловени (свързват с нивата на 
Проколаген III) и с много други 
етиологични факори :

 хемодинамичен стрес 

 Атеросклероза

 АХ

 Травма

 Инфекции 

 Медикаментозни зависимости

 Неоплазми

 Тютюнопушене



Класификация на мозъчните 

аневризми
Според морфологията 
си се делят на три 
основни типа:

1.Сакциформени

2.Фузиформени

3.Дисециращи



Класификация на мозъчните 

аневризми

Според размера си те се  класифицират:

 - до 0,5 см в диаметър – ниско рискови

 - от 0,5-0,9 см  – рискови

 - от 1,0-2,5 см  – високо рискови 

 - над 2,5см в диаметър – “гигантски” 
аневризми



Aневризма на върха на 

базиларната артерия



Терапия

 Основната цел при 
терапия на мозъчните 
аневризми е 
превенцията на 
руптура. 

 Оперативното 
клипсиране на 
аневризмите ( на 

руптурирани и неруптурирани) е 
метод на избор от 
десетилетия.



Терапия

 От около 20 години се 
провежда ендоваскуларна 
терапия основно при 
аневризми неподходящи 
за хирургично клипсиране.

 След въвеждането на 
основни устройства като 
detachable coils, stents и 
detachable catheters
ендоваскуларната терапия 
заема все по-голяма част в 
третирането на 
аневризимите.



Терапия

 Множество статистики показват 
еднаква успеваемост и на двата 
метода, като се избират подходящи 
пациенти за дадената терапия.



Предимства на ендоваскуларната 

терапия

 Прилагана при аневризми на недостъпни за 
хирургична интервенция локализации
(предимно в задна циркулация);

Може да се прилага при руптурирали и 
неруптурирали аневризми 

Минимална инвазивност;

Минимална травматичност.



Недостатъци на 

ендоваскуларната терапия

 Рецидиви при недобро тромбозиране на 
аневризмалния сак ( зависи от опита на 
оператора);

 Опасност от руптура на артериален съд;

 Контраиндикации за прилагане на  хепарин
и контрастна материя (алергии, бъбречна 
недостатъчност и др.)



Coil - различни размери



Имплантирането на койловете в 

аневризмалния сак



Изводи:

 Висока успеваемост с минимална 

инвазивност и травматичност.

 Усложненията могат да персистират след 

процедурата, докато аневризмалният сак не е 

напълно облитерирал; 

 Възможно е повторно кървене в малки 

проценти – под 25%;

 Решението за терапията на мозъчните 

аневризми трябва да се вземе съвместно от 

невроинтервенционалист и неврохирург.



Артерио-венозни малформации

 АVМ представляват вродени 

аномалии на интракраниалните 

съдове, които не са с 

неопластичен характер;

 В анатомичен план те са сложна 

нагъната мрежа от аферентни 

(артерии) и еферентни (вени) 

съдове, свързани посредством 

капилярно легло, така 

наречения нидус.



Артерио-венозни малформации

 Според вида на нидуса 

и свързването му 

различаваме –

Аертерио-венозни 

малформации и 

Артерио-венозни 

фистули 



 Хранещите формацията артерии 

могат да варират в калибара и в 

броя си.

 Същото важи и за дрениращите 

вени, които в някои случай могат 

да придобият сакциформено 

дилатирана форма.

 АVМ могат да се срещнат във 

всички отдели на мозъка, но са 

най-чести в областта на средна 

мозъчна артерия.

Артерио-венозни малформации



Клинична картина

 Най-честата клинична изява е 

интракраниално кървене ( 27-32%);

 Епилептични пристъпи;

 Хронично главоболие;

 Фокален неврологичен дефицит;

 Голям процент с дълъг асимптомен 

период.



Артерио-венозна малформация в областта  

на лявата малкомозъчна хемисфера



Терапия на мозъчните АVМ

Хирургичен метод: 

 възможност за тотално инцизиране на нидуса 

или клиспиране на хранещите го съдове;  

 висок риск от неврологичен дефицит;

 не оказва влияние във висок процент на 

епилептичната симптоматика.



Терапия на мозъчните АVМ

Радиохирургия:

 е подходящ метод при АVМ под 25мм, 

 високата доза лъчево натоварване за 

пациента;

 високия процент постлъчетерапевтични 

промени, довеждащи до  неврологичен 

дефицит.



Терапия на мозъчните АVМ

Емболизация

 Свръхселективната катетаризация и 

емболизацията на хранещите съдове е 

метод на избор при мозъчните АVМ. 

 Дори и при големи по размер малформация

емболизацията, последвана от хирургична 

или радиотерапевтична процедура, дава по-

висок процент на успех.



Емболизанта използван 

за терапия е ONYX

(ethylene vinyl alcohol + 

танталова пудра)



Изводи

 Ендоваскуларната терапия на мозъчните 

АVМ е метод на избор при малформации с 

добре изяснен анатамочен строеж.

 Емболизацията може да бъде: 

 радикална

 частична (за предоперативна подготовка 

при неврохирургични интервенции или 

радиохиругия).



Изводи

 Недостатъците на метода са:

 нуждата от провеждане на няколко 

терапевтични процедури за постигането 

на радикално лечение;

 високата цена на консумативите за 

провеждането на всяка процедура.



Благодаря Ви за 

вниманието


