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Galvos smegenų aneurizma 

Galvos smegenų aneurizma – tai lokalus 

maišinis ar verpstinis galvos smegenų 

kraujagyslės išsiplėtimas. 

 

 

 

Aneurizmos gali būti skirstomos į 

plyšusias, kurių pasekmė yra hemoraginis 

insultas ir neplyšusias  

 



Aneurizmų paplitimas 

1 iš 50 žmonių turi neplyšusią aneurizmą 
(Lietuvoje tai būtų apie 60000 žmonių) 

 

Aneurizmos gali būti įvairaus amžiaus 
žmonėms, bet dažniausios 35-60 metų. 

 

Mediana, kada labiausiai tikėtinas 
aneurizmos plyšimas yra 50 metų 

 

Moterų – vyrų santykis yra 3/2 

 



Aneurizmų komplikacijos 

10-11 iš 100000 žmonių aneurizma plyšta 

(Lietuvoje tai būtų virš 300 plyšimų per 
metus) 
 

Plyšimas mirtimi baigiasi apie 40% atvejų. 

Nepasiekę ligoninės miršta 20% ligonių 
 

Iš  aneurizmos plyšimą išgyvenusių žmonių 
virš 60% turi neurologinės simptomatikos  

 

 



Aneurizmų komplikacijos 

Dažniausia aneurizmos plyšimo pasėkmė 
yra subarachnoidinė hemoragija, kurios 
pirmas simptomas yra stiprus galvos 
skausmas.  

1-2% iš visų stiprių galvos skausmų yra dėl 
aneurizmos plyšimo, kai kurie autoriai 
nurodo iki 4% 

25% ligonių plyšimas nėra diagnozuojamas 

dėl neatliktos kompiuterinės tomografijos 



Anerizmų gydymo metodai 

Endovaskulinis, kai aneurizma išjungiama  
valdomomis platininėmis spiralėmis, arba 
srovės nukreipikliais. 

Chirurginis, kai atviru būdu aneurizma 
išjungiama specialiu spaustuku (“klipsu”) 

Kombinuotas, kai aneurizma 
embolizuojama ir po to chirurgiškai 
šalinama intracerebrinė hematoma 



Gydymo pasirinkimas esant 

plyšusiai aneurizmai 

    Endovaskulinis ? 

       Chirurginis ? 



Tikimybė per metus mirti 

(plyšus aneurizmai) po 

endovaskulinio gydymo 

yra 23% mažesnė negu 

po chirurginio gydymo 
 
International subarachnoid aneurysm trial (ISAT) of neurosurgical clipping versus endovascular 

coiling in 2143 patients with ruptured intracranial aneurysms: a randomised comparison of effects 

on survival, dependency, seizures, rebleeding, subgroups, and aneurysm occlusion. Lancet. 2005 

Sep 3-9;366(9488):809-17 



Aneurizmų embolizacija 

Lietuvoje 
Lietuvoje anerizmos embolizacija atliekama 5 

ligoninėse: 
 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje 
Kauno klinikose 

Respublikinėje Panevėžio ligoninėje 

Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje 

Vilniaus universiteto ligoninėje Santariškių 
klinikose 

Klaipėdos universitetinėje ligoninėje 

 

  



Embolizacija valdomomis 

spiralemis 



Embolizacija valdomomis 

spiralemis 



Embolizacija valdomomis 

spiralemis 



Neurostentai 



Srovės nukreipikliai 



Embolizacinės priemonės 

Visos, be išimties embolizacinės 

priemonės yra suderinamos su 3T 

magnetiniu rezonansu 

Atliekant kompiuterinę tomografiją 

gaunami artefaktai, bet tas dažniausiai 

neapsunkina norimos informacijos gavimo 

Visus radiologinius tyrimus galima atlikti iš 

karto po embolizacijos 



Plyšusi A.C.I. 2mm. aneurizma 



A.communicans anterior 

embolizacija 



A.C.M. aneurizma 



A.cerebri anterior aneurizmos 

embolizacija 



A.cerebri anterior aneurizmos 

embolizacija 



A.cerebri anterior aneurizmos 

embolizacija 



A.C.M. aneurizma 



A.C.I. aneurizmos embolizacija 

srovės nukreipikliu 



A.C.I. aneurizmos embolizacija 
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A.C.I. aneurizmos embolizacija 

srovės nukreipikliu 



A.C.I. aneurizmos embolizacija 

perikardu dengtu stentu 



A.C.I. aneurizmos embolizacija 

perikardu dengtu stentu 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ 


