
ВЪВЕДЕНИЕ
Каротидо-кавернозните фистули (ККФ) са абнормни комуникации между каротидната артерия или 
нейните клонове и кавернозния синус. ККФ могат да бъдат травматични или спонтанни. Широко 
приетото лечение на тип А ККФ е чрез “detachable“ балони. Благодарение на напредъкът в 
ендоваскуларната медицина в наши дни съществуват и други опции за лечението на това 
заболяване. Покритите стентове са широко-разпространени и предлагат затваряне на фистулата и 
запазване на проходимостта на нативната артерия. ККФ могат да причинят живото-застращаващо 
кървене и златният стандарт за лечението им е ендоваскуларно лечение.  Нужни са поъплнителни 
данни за невроендоваскуларната употребата на покрити стентове.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
20-годишен мъж беше прехвърлен в нашата клиника за лечение на живото-застрашаваща ККФ.
Пациента бе претърпял пътно-транспортно произшествие един месец по-рано, откогато е в кома и
на апаратна вентилация. Той имаше двустранни фрактури в базо-темпоралния район, фрактура на
петрозната част на дясната темпорална кост, фрактура на дясна зигоматична кост, дясната част на
максилата, както и кръвни колекции в максиларния, етмоидалния и сфеноидалния синус. От
компютърна томография на глава се визуализира ККФ от дясната страна. След катастрофата
пациента е имал няколко тежки кръвоизливи от носа и двете уши. Те бяха менажирани от
изпращащото лечебно заведение консервативно чрез тампонади.
При постъпването пациента бе в тежко общо състояние, интубиран с витални показатели в норма
(СЧ – 84у/мин, АН – 123/77 mmHg). Пациента бе с напрегнат екзофталм в дясно, а лявото око бе
спонтанно отворено. Точките по Глазгоу-Лиеж кома скалата бяха 11, а левия корнеален и
фронтален орбикуларен рефлекс липсваха. Директната зенична реакция на светлината бе
запазена, както и окулоцефаличния рефлекс. Квадрипареза със спастична парализа на лявата ръка,
анизорефлексия и двустранни негативен рефлекс на Бабински допълваха неврологичния статус.
При болкова дразнене имаше минимална флексорна реакция от дясната страна. Главата бе
отклонена на дясната страна със спонтанни минимални движения и липсваше вербален контакт.

ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
От КТ при постъпването се потвърдиха по-рано описаните находки, както и множество стари 
хеморагични контузии в дясно темпорално, фронтално и париетално. Дясната горна офталмична 
вена беше дилатирана до 7.5 mm, долната дясна офталмична вена бе дилатирана до 2.6 mm. 
Заради високодебитната ККФ и силния кръвотока в дясната фасциална вена, тя беше 
артеарилизирана и видима на 3D-съдовата реконструкция. Магнитен резонанс на главата при 
приема показа множество малки хеморагични контузии в дясната хемисфера на главния и малкия 
мозък, като те бяха със значителна редукция спрямо резонанс 3-седмици по-рано. 

ЛЕЧЕНИЕ 
Използвайки десен феморален достъп, диагностична ангиография бе проведена, като се
визуализира КФФ от дясната страна. Диагностичния катетър бе сменен с водещо дезиле 90cm 6F
Flexor Shuttle (Cook medical, USA). Водач 0.014” Runthrough NS PTCA (Terumo, Japan) бе
позициониран в дисталната част на предната мозъчна артеия и дълго дезиле бе позиционирано
възможно най-високо в дясната вътрешна каротидна артерия (ВКА). Водещият катетър бе
позициониран точно под ККФ. Два покрити стента PK Papyrus 3.0/20mm (Biotronik, Germany) и PK
Papyrus 3.5/20mm бяха последователно имплантирани във ВКА, покривайки отвора на фистулата.
Малко остатъчно пълнене на фистулата бе визуализирана на края на процедурата и бе проведена
постдилатация с NC Sprinter 4.0/20mm (Medtronic, Ireland) с отличен финален резултат.
При пациента бе започнат аспирин 100мг q.d. и клопидогрел 75 mg q.d. за 1 година, след което да
се спре клопидогрела. Тампонадите в ушите и носа бяха премахнати 6ч след процедурата без
остатъчно кървене. Предишните опити за премахване на тампонадите е водило до рецедив на
кървенето. Пациента бе държат в изкуствена кома, след което постепенно бе премахната
седацията, екстубиран и бе започната рехабилитация. Неврологичния статус при
дехоспитализация, 2 месеца след приема пациента бе с 15 точки по Глазгоу-Лиеж скалата.
Пациента изпълняваше елементани команди и извършване лимитирани движение с десните
крайници. Лявата спастична пареца персистираше, както и умерена пареца ба десния н. Абдуценс
и лява централна лицева пареца.

ИЗХОД ОТ ЗАБОЛЯВАНЕТО И ПРОСЛЕДЯВАНЕ
При 12-месечно проследяване без емболични инциденти или кървене. В периода 
на рехабилитация, пациента със значително подобрение в неговите моторни и 
говорни възможности. 

ДИСКУСИЯ
Спонтанно затваряне на високодебитна ККФ е описано в литературата, но е 
изключително рядко явление. Клиничните белези като повишено интракраниално
налягане, бързо прогресиращ екзофталм, хеморагия, намалено зрение и транзиторни
исхемични атаки са асоциирани с по-лоша прогноза и изискват спешно 
интервенционално лечение, за да се подобри прогнозата.[1] Поради големия размер 
на отвора на фистулата и значително дилатираната офталмична вена преценихме, че 
риска от миграция на койл е твърде голямо. Емболизация с Onyx (Medtronic, Ireland) бе 
обсъдена, но поради лимитирания опит на нашия екип с него и опасността от пост-
емболизационна тромбоза на кавернозния синус го преценихме като неподходящ. [2] 
Ние избрахме имплантацията на коронарни покрити стентове Papyrus като основна 
стратегия.
Най-големите 4 проучвания до момента с ККФ, лекувани с покрити коронарни 
стентове, включват общо 25 пациенти и докладват отлични резултати с 12м 
проследяване и 84% проходимост на ВКА. [3-6] Покритите стентове са широко-
разпространени и предлагат голямо разнообразие от размери и предлагат 
възможността за запазване на проходимостта на ВКА. Основният проблем на тези 
стентове е, че не са удобрени за интракраниална употреба при неврологични 
проблеми.The main problem of these covered stents is the fact that they are still not 
approved for intracranial use in some neurological conditions. Друг недостатък е 
лимитираната флексибилност на покритите стентове, което усложнява навикагията им 
през силно торциозната анатомия на интракраниалните съдове. Стентовете, които 
използвахме (PK Papyrus) предлагат подобрена флексибилност, благодарение на своя 
едностентов дизайн. 

Фигура 1 – 3D-реконструкция на интракраниалните съдове –
каротидо-кавернозната фистула се вижда, ознчена с бялата 
стрелка

Фигура 2 – 3D-реконструкция на офталмичните вени – Силно 
дилатираните горни офталмични вени са визуализирани, дрениращи се в 
дясната фасциална вена и двете артеализирани от високодебитната 
фистула.

Фигура 4 – Ангиография след 
имплантация на първия покрит стент –
Остатъчно пълнене на фистулата 
проксимално на поставения стент

Фигура 3 – Диагностична мозъчна ангиография –
Високодебитна каротидо-кавернозна фистула се визуализира. 

Фигура 5 – Ангиография след 
имплантация на първия покрит стент –
Остатъчно пълнене на фистулата 
проксимално на поставения стент

Фигура 6 – Финалната ангиография показва проходима 
вътрешна каротидна артерия и напълно изолирана 
каротидо-кавернозна фистула
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