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Summary
Background:

In this paper we present our results of treating cerebral arteriovenous malformations implementing
percutaneous embolization between 2001-2003.

Material/Methods:

From year 2001 to 2003, a group of 34 patients underwent endovascular embolization of cerebral
arteriovenous malformations. This group consisted of 10 female and 24 male patients aged 15 to 78
(mean: 45.3). DSA examination was performed to assess the possibility of percutaneous embolization. Microcatheters 1.2 F, 1.5 F, or 1.8 F were used in accordance with the dimensions of the
malformation. The tip of the catheter was placed close to the nidus of the malformation.

Results:

Cerebral arteriovenous malformations were localized mainly in the temple region (38%) or in the parietal
region (27%). Primary embolization resulted in total occlusion in 41% of AVMs fed by up to three vessels.
Repeated interventions led to occlusion of the additional hemangiomas in up to 70.5% of all lesions. In
cases of AMVs fed by more than 4 vessels, the second embolization did not result in total occlusion of
the hemangiomas. Curative results were obtained in only 12 patients (35%). Total or partial occlusion
resulted in the partial reduction of the diameters of the malformations by 30 to 80% (mean: 74%).

Conclusions:

The best results of embolization were achieved in cases of small and medium malformations fed
by 1-3 vessels (70.5% of cases). In our opinion, percutaneous embolization could be applied as
an independent curative method in adult patients with small and medium arteriovenous malformations, grades I - III of the Spetzler-Martine scale.
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Wst´p
Mózgowe malformacje t´tniczo-˝ylne (AVMs) wyst´pujà
u oko∏o 0,5–1% populacji doros∏ych i 0,014–0,028% populacji dzieci´cej [1, 2, 3, 4]. Stanowià realne zagro˝enie dla
zdrowia i ˝ycia pacjenta, poniewa˝ sà przyczynà krwawienia wewnàtrzczaszkowego u 55–75% pacjentów z AVMs
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[5, 6, 7, 8]. Roczne ryzyko krwawienia wÊród pacjentów
doros∏ych wynosi 2,2%, natomiast wÊród pacjentów pediatrycznych 2 – 4% [1, 3, 5, 6, 8]. Ryzyko wystàpienia powtórnego krwawienia w 1 roku po poprzednim oceniane jest na
ok. 6 % [7]. W zwiàzku z powy˝szym wa˝ne jest wczesne
rozpoznanie i leczenie mózgowych malformacji t´tniczo˝ylnych. Ustalenie metody leczenia w poszczególnych
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przypadkach wymaga wzi´cia pod uwag´ lokalizacji zmiany, wieku i stanu klinicznego pacjenta, a tak˝e w∏asnego
doÊwiadczenia i wczeÊniejszych rezultatów leczenia.

Przedstawiamy wyniki leczenia mózgowych malformacji
t´tniczo-˝ylnych metodà przezskórnej embolizacji w latach
2000–2003.

1.2 F, 1.5 F lub 1.8 F w bezpoÊrednie sàsiedztwo nidusa
malformacji planujàc zamkni´cie poszczególnych naczyƒ
doprowadzajàcych. W przypadku malformacji zlokalizowanych w pobli˝u wa˝nych oÊrodków ˝yciowych, podawano
Êrodki (tiopental, amytal) wy∏àczajàce czynnoÊç komórek
nerwowych, poprzez mikrocewnik zlokalizowany w naczyniu przeznaczonym do embolizacji w celu okreÊlenia
nast´pstw jego zamkni´cia. Je˝eli nie by∏o istotnych objawów neurologicznych wykonywano zamkni´cie naczynia doprowadzajàcego przy u˝yciu kleju histoakrylowego rozcieƒczonego lipiodolem w stosunku od 25 do 40%
histoakrylu w lipiodolu. W przypadku rozleg∏ych naczyniaków z licznymi naczyniami doprowadzajàcymi w jednej
sesji wykonywano zamkniecie 2–3 naczyƒ. W trakcie embolizacji zwalniano pr´dkoÊç przep∏ywu krwi poprzez ucisk
t. szyjnej wspólnej. Po embolizacji wykonywano kontrolnà
angiografi´. Po wykonanej procedurze oceniano stan kliniczny pacjenta.

Materia∏ i metoda

Wyniki

W latach 2001–2003 34 pacjentów zakwalifikowano do
embolizacji malformacji naczyniowych mózgu. Wskazaniem
do embolizacji by∏a lokalizacja zmiany stwarzajàca du˝e
ryzyko post´powania chirurgicznego lub brak zgody pacjenta na zabieg chirurgiczny. W grupie leczonej by∏o 10 kobiet
i 24 m´˝czyzn w wieku od 15 do 78 lat (Êrednia 45.3l). Po
badaniu klinicznym przeprowadzono diagnostyk´ obrazowà
– CT lub MR. W celu potwierdzenia rozpoznania, ustalenia
mo˝liwoÊci wykonania embolizacji wykonano badanie DSA.
Na podstawie badania CT, MR i angiografii DSA dokonywano klasyfikacji pacjentów wg. skali Spezlera-Martina [16].

Jednym z najcz´stszych objawów wyst´pujàcych u pacjentów
przed embolizacjà by∏o samoistne krwawienie Êródmózgowe,
które stwierdzono w 70,5% przypadków. Bóle i zawroty
g∏owy, objawy oponowe, epilepsja wyst´powa∏y rzadziej.
W przypadku, gdy przyczynà dolegliwoÊci by∏ naczyniak
mó˝d˝ku (8,8 % przypadków) objawem dominujàcym by∏y
zaburzenia równowagi (tab 1.). Najcz´stszà przyczynà
krwawieƒ by∏y malformacje Êrednicy <3 cm (tab 2.) Zmiany
naczyniowe najcz´Êciej by∏y zlokalizowane w okolicy skroniowej 38% i ciemieniowej 27% (tab. 3). W oparciu o przeprowadzone badania obrazowe oceniono pacjentów wed∏ug
skali Spetzlera-Martina (tab 4.). Wykonywane przed zabiegiem diagnostyczne badania angiograficzne wykaza∏y, ˝e
w 17 przypadkach malformacja zaopatrywana by∏a tylko
przez 1–3 naczynia doprowadzajàce, w 11 stwierdzono 4–6
dop∏ywów, a w 6 powy˝ej 6 naczyƒ od˝ywczych (tab 5).

Obecnie w leczeniu AVMs wykorzystywane sà trzy metody terapeutyczne: chirurgiczna resekcja, przezskórna
embolizacja oraz radiochirurgia. Ka˝dy przypadek powinien byç indywidualnie oceniany przez zespó∏ specjalistów z dziedziny neurochirurgii i radiologii w celu wybrania optymalnej metody terapeutycznej lub ich kombinacji.
Najcz´Êciej wykonuje si´ resekcj´ chirurgicznà poprzedzonà
przezskórnà embolizacjà, rzadziej ∏àczy si´ leczenie radiochirurgiczne z przezskórnà embolizacjà lub chirurgicznà
resekcjà [9, 10, 11, 12, 13, 14].

Z nak∏ucia t´tnicy udowej prawej wprowadzano cewnik
prowadzàcy do t´tnicy szyjnej wewn´trznej lub kr´gowej po
stronie embolizowanej zmiany. W zale˝noÊci od wielkoÊci
naczyniaka wprowadzano mikrocewniki firmy BALT Magic

Table 1. Initial manifestations before embolization in a selected age group.
Tabela 1. Dolegliwości pacjentów przed embolizacją w poszczególnych grupach wiekowych.
Wiek
(lata)

dolegliwości pacjentów
Krwawienie
śródmózgowe

Bóle, zawroty głowy,
wymioty

Objawy
oponowe

Epilepsja

Zaburzenia
równowagi

< 30

8

0

0

0

0

30–60

6

2

2

2

> 60

8

0

0

2

4

Table 2. Patient manifestations vs. AVM size.
Tabela 2. Wielkość malformacji i dolegliwości pacjentów w zależności od wielkości malformacji.
dolegliwości pacjentów

Średnica
malformacji
(cm)

Krwawienie
śródmózgowe

Bóle, zawroty głowy,
wymioty

Objawy
oponowe

Epilepsja

Zaburzenia
równowagi

<3

12

0

0

0

0

3–6

6

4

2

2

2

>6

6

0

0

0

2
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Table 3. AVM localization.
Tabela 3. Lokalizacja malformacji.

Table 4. Spetzler-Martin scale: patient classification.
Tabela 4. Klasyfikacja pacjentów wg. skali Spetzlera-Martina.

okolica

liczba przypadków

%

stopień

liczba przypadków

%

czołowa

3

9%

I°- II°

14

41%

skroniowa

13

38%

III°

11

32%

ciemieniowa

9

27%

IV°

4

12%

potyliczna

6

18%

V°

5

15%

móżdżek

3

9%
deficyty neurologiczne. W trzech przypadkach (9%) nastàpi∏
zgon pacjentów z powodu ci´˝kiego stanu klinicznego spowodowanego istniejàcym krwawieniem Êródmózgowym stwierdzonym przed embolizacjà. Bioràc pod uwag´ wielkoÊç malformacji brak dolegliwoÊci wyst´powa∏ w przypadku ma∏ych
i Êrednich malformacji.

Table 5. AVM diameter vs. number of feeding vessels.
Tabela 5. Średnica malformacji i ilość naczyń odżywczych.
Średnica (cm)

Ilość naczyń
odżywczych

<3

3–6

>6

1–3

10

7

0

4–6

0

9

2

>6

0

0

6

Kontrolnà angiografi´ przeprowadzono po up∏ywie 12–13
miesi´cy u 12 pacjentów u których uzyskano ca∏kowità
okluzj´ malformacji. W tym okresie ˝adna zmiana nie
uleg∏a rewaskularyzacji. W okresie obserwacji nie odnotowano powtórnych krwawieƒ z malformacji

Dyskusja
W przypadku AVMs zaopatrywanych tylko przez 1–3 naczynia, jednokrotna embolizacja powodowa∏a ca∏kowità okluzj´ 41% naczyniaków (ryc. 1, 2). Ponowny zabieg prowadzi∏
do okluzji nast´pnych zmian, co w sumie stanowi∏o 70,5%.
Nawet powtórny zabieg nie pozwoli∏ na ca∏kowità okluzj´
naczyniaków zaopatrywanych przez wi´kszà od 4 liczb´
naczyƒ, w zwiàzku z tym ca∏kowità embolizacj´ malformacji w grupie leczonej uzyskano u 12 chorych (35% przypadków). SkutecznoÊç embolizacji w zale˝noÊci od wielkoÊci
malformacji przedstawia tab. 6.

ObecnoÊç malformacji naczyniowej objawia si´ najcz´Êciej
krwawieniem Êródmózgowym w 75–80% przypadków [2, 4, 6, 7, 8]. WÊród objawów wyst´pujàcych przed

Ca∏kowita bàdê cz´Êciowa embolizacja prowadzi∏a do zmniejszenia Êrednicy zmiany w granicach 30–80 % Êrednio o 74%.
W 76% przypadków po przeprowadzonym zabiegu nie
wystàpi∏y ˝adne powik∏ania. Dominujàcymi poembolizacyjnymi objawami wyst´pujàcymi w 15 % przypadków by∏y lekkie

Figure 1. AVM before embolization.
Rycina 1. Malformacja przed embolizacją.
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Figure 2. AVM after embolization, one session.
Rycina 2. Malformacja po embolizacji – jeden zabieg.
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embolizacjà w 70,5% przypadków stwierdziliÊmy krwawienie Êródmózgowe, w 12% bóle i zawroty g∏owy, w 6%
objawy oponowe, w kolejnych 6% epilepsj´. W przypadku,
gdy przyczynà dolegliwoÊci by∏ naczyniak mó˝d˝ku (12%
przypadków) objawem dominujàcym by∏y zaburzenia równowagi.
G∏ównym celem leczenia mózgowych malformacji t´tniczo-˝ylnych (AVMs), jest radykalne usuni´cie zmiany
naczyniowej, z zachowaniem pe∏nej sprawnoÊci neurologicznej pacjenta. Cel ten realizowany jest za pomocà
trzech metod terapeutycznych, tj.: przezskórnej embolizacji, resekcji chirurgicznej i radiochirurgii, stosowanych
samodzielnie lub w ró˝nych kombinacjach [9, 10, 11, 12,
13, 14]. Wskazaniem do stosowania przezskórnej embolizacji jest zamkni´cie ca∏kowite lub zmniejszenie rozmiarów i zasi´gu malformacji przed dalszym leczeniem
chirurgicznym lub radiochirurgicznym. Umo˝liwia to
skrócenie czasu trwania zabiegu, zmniejszenie krwawienia Êródoperacyjnego oraz przywrócenie prawid∏owego
krà˝enia mózgowego. W przypadku radiochirurgii uprzednia embolizacja umo˝liwia zastosowanie ni˝szej dawki
promieniowania i skrócenie czasu ekspozycji na promieniowanie, w celu ca∏kowitej obliteracji zmiany [10, 11, 14].
Embolizacja pozwoli∏a na zmniejszenie Êrednicy malformacji o 30–80%, Êrednio o 74%. Deruty [10] uzyska∏ zbli˝one wyniki 30–90%. Poczàtkowo zak∏adano, ˝e przezskór na
embolizacja, umo˝liwi ca∏kowite zamykanie malformacji naczyniowych, jednak w trakcie rozwoju tej metody
i w miar´ wzrostu doÊwiadczenia stosujàcych jà lekarzy,
stwierdzono, ˝e mo˝liwa jest ca∏kowita obliteracja tylko
niewielkich rozmiarów AVMs, zaopatrywanych przez
nie wi´cej ni˝ trzy naczynia doprowadzajàce [10, 11,
13, 14]. W naszych badaniach po wykonanej angiografii
stwierdziliÊmy, ˝e w 50% przypadków malformacja zaopatrywana by∏a tylko przez 1–3 naczynia doprowadzajàce,
w 32,3% przypadków stwierdzono 4–6 dop∏ywów, a w 17%
6 i wi´cej naczyƒ od˝ywczych. Ma∏e malformacje by∏y
zaopatrywane g∏ównie przez 1–4 naczynia, Êrednie w podobnym procencie przez 1–3 lub 4–6 naczyƒ. Najwi´kszà
skutecznoÊç embolizacja osiàga∏a w przypadku malformacji ma∏ych i Êrednich zaopatrzonych przez 1–3 naczynia
– 70.5% przypadków.
Najcz´stszymi poembolizacyjnymi powik∏aniami sà trwa∏e
lub przemijajàce deficyty neurologiczne. Powstajà one na
skutek krwawienia pojawiajàcego si´ po niepe∏nej embolizacji lub w wyniku zmian niedokrwiennych spowodowanych przypadkowym zamkni´ciem zdrowych t´tnic
mózgowych, naczyƒ systemowych lub perforatorów
naczyniowych. Prawdopodobnie cz´stotliwoÊç powik∏aƒ
znacznie wzrasta, wraz z cz´stoÊcià wykonywania
powtór nej embolizacji u tego samego pacjenta [9, 10, 11].
W swoich badaniach Jafar [12] w 5% przypadków obserwowa∏ przemijajàce ataki ischemiczne, a w 15% krwawienie wewnàtrzczaszkowe, wymagajàce interwencji chirurgicznej, przy czym w 1 przypadku, krwawienie wystàpi∏o
w czasie wykonywania procedury, natomiast w 2 innych po
up∏ywie od 24 do 72 godzin po embolizacji. U 73% naszych
pacjentów embolizacja nie spowodowa∏a ˝adnych powik∏aƒ.
Dominujàcymi poembolizacyjnymi objawami wyst´pujàcym
w 15 % przypadków by∏y lekkie deficyty neurologiczne,
w 12% przypadków po embolizacji wystàpi∏y wymioty,
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Table 6. Embolization success vs. AVM diameter.
Tabela 6. Powodzenie embolizacji w zależności od średnicy
malformacji.
Średnica (cm)
Embolizacja

Ø do 3

Ø 3–6

Ø>6

Jeden zabieg
całkowita

5

2

0

częściowa

5

14

8

Dodatkowy zabieg
całkowita

3

2

0

częściowa

2

10

3

odstąpiono

0

2

5

bóle i zawroty g∏owy oraz ogólne os∏abienie. W trzech
przypadkach nastàpi∏ zgon pacjenta spowodowany masywnym krwawieniem Êródmózgowym, które starano si´
zahamowaç za pomocà embolizacji. Wykonana cz´Êciowa
embolizacja malformacji nie zahamowa∏a krwawienia.
W pierwszej dobie po embolizacji u jednego z pacjentów
a w drugiej u kolejnego dosz∏o do przebicia rozleg∏ego
krwiaka Êródmózgowego do uk∏adu komorowego, pomimo
interwencji chirurgicznej pacjenci zmarli. Nale˝y zwróciç
uwag´ na to, ˝e istotnym czynnikiem wp∏ywajàcym na
powodzenie zabiegu i zmniejszenie ryzyka powik∏aƒ jest
tak˝e sprawnoÊç i doÊwiadczenie lekarzy wykonujàcych
procedur´. Stosowanie przezskórnej embolizacji AVMs
u dzieci i osób m∏odych, wià˝e si´ z istotnym ryzykiem
krwawienia wewnàtrzczaszkowego podczas lub wkrótce po
zabiegu, co zwiàzane jest z odr´bnoÊcià rozwojowà uk∏adu
naczyniowego [1]. W naszej Klinice leczono dwa przypadki
AVMs u dzieci. W obu przypadkach do embolizacji zastosowano klej histoakrylowy. W pierwszym przypadku po
zabiegu nie wystàpi∏y ˝adne powik∏ania; natomiast w drugim po dwóch dniach od wykonanej obliteracji naczyniaka
wystàpi∏o krwawienie Êródczaszkowe, pomimo intensywnej opieki neurologicznej pacjent zmar∏ w trzeciej dobie po
embolizacji.
W zale˝noÊci od oÊrodka oraz doÊwiadczeƒ w∏asnych lekarzy wykonujàcych zabiegi endowaskularne, do embolizacji
stosuje si´ ró˝nego rodzaju materia∏y. Gobin i wsp. [11] stosowali cyjanoacrylit, pacjenci byli kontrolowani w okresie
od 6 do 41 miesi´cy po ca∏kowitej obliteracji, w tym czasie
˝adna malformacja nie uleg∏a rewaskularyzacji. Wyniki te
pokrywajà si´ z rezultatami uzyskanymi przez Wikholma
[14], gdzie wÊród 15 pacjentów po ca∏kowitym zembolizowaniu AVMs, w okresie od 4 do 78 miesi´cy po zabiegu
nie stwierdzono rewaskularyzacji, która mo˝e byç spowodowana rozwojem krà˝enia obocznego lub rekanalizacjà
zamkni´tego naczynia. Kontrolne badania angiograficzne
wykonywane po up∏ywie roku od cz´Êciowej embolizacji uwidoczni∏y rewaskularyzacj´ w 11,8% [11]. Poniewa˝
póêniejsze badania nie uwidoczni∏y rewaskularyzacji
przyj´to, ˝e po roku od embolizacji z u˝yciem cyjanoakrylitu okluzja naczynia jest pe∏na. Potwierdzenia tych wyników dokona∏ Berenstein [12], który wykonywa∏ kontrolne
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angiografie po up∏ywie od 6 do 24 miesi´cy od embolizacji cyjanoakrylitem i w ˝adnym przypadku nie stwierdzi∏
rewaskularyzacji. W naszych badaniach kontrolnà angiografi´ wykonywaliÊmy po up∏ywie 12–13 miesi´cy od
ca∏kowitej embolizacji malformacji, w okresie tym ˝adna
zmiana nie uleg∏a rewaskularyzacji, co potwierdza rezultaty uzyskane przez naszych poprzedników.
Przezskórna embolizacja nie pozostaje te˝ bez wp∏ywu na
krà˝enie mózgowe. Po zabiegu znika ucisk, jaki wywiera
na struktury mózgowe naczyniak lub krwiak oraz ust´puje
zjawisko tzw. „podkradania”, co poprawia ukrwienie zdrowych tkanek otaczajàcych malformacj´. Takeuchi [15]
stosujàc obrazowanie SPECT, wykaza∏, ˝e mo˝liwa jest
redystrybucja krà˝enia wkrótce po embolizacji naczyniaka.
Znacznà popraw´ krà˝enia mózgowego wykazywali pacjenci, u których w wywiadzie nie stwierdzono krwawienia
w przebiegu AVM, a tak˝e, ci u których po embolizacji
w otaczajàcej malformacj´ zdrowej tkance nie powsta∏o
nowe ognisko niedokrwienia [3, 15].
Istotnym elementem oceny neurologicznej pacjenta jest równie˝ zaproponowana przez Spetzler i Martin [16] w 1986
roku punktowa skala do oceny ryzyka inwazyjnego leczenia
mózgowych AVMs. Klasyfikacja ta uwzgl´dnia Êrednic´
zmiany, obecnoÊç powierzchownego i/lub g∏´bokiego
odp∏ywu ˝ylnego oraz lokalizacj´ naczyniaka w stosunku
do wa˝nych oÊrodków mózgowych. Jak pokazujà badania
skala ta jest skuteczna zw∏aszcza w skojarzonym leczeniu
AVMs [10, 11]. Du˝e rozmiary naczyniaka (>6 cm) oraz
obecnoÊç g∏´bokiego odp∏ywu ˝ylnego utrudnia pe∏nà embolizacj´ i zwi´ksza ryzyko powik∏aƒ. Z uwagi na mo˝liwoÊç
wystàpienia defektów neurologicznych, trudniejsza jest
równie˝ okluzja naczyniaków po∏o˝onych w okolicy istotnych czynnoÊciowo oÊrodków mózgowia. Tylko w przypadku ma∏ych i Êrednich zmian naczyniowych oraz takich,
które majà mniej ni˝ trzy naczynia doprowadzajàce mo˝liwe jest ca∏kowite zamkni´cie malformacji [11].
Du˝ym problemem sà naczyniaki zlokalizowane w okolicy ciemieniowej, zaopatrywane od ga∏´zi t´tnicy przedniej mózgu, t´tnicy oko∏ospiod∏owej i czo∏owo-biegunowej. Odp∏yw z tych AVMs odbywa si´ g∏ównie drogà
˝y∏ powierzchownych do zatoki strza∏kowej; oceniane
w skali Spectzlera-Martina uzyskujà niewiele punktów,
ale konsekwencjà leczenia chirurgicznego lub endowaskularnego bardzo cz´sto jest wypadni´cie czynnoÊci ruchowej koƒczyn. Z uwagi na to, oraz kierujàc si´ zasadà „po
pierwsze nie szkodziç”, przed wykonaniem embolizacji
nale˝y przeprowadziç prób´ barbituranowà, polegajàcà na
podaniu leku w miejsce planowanej obliteracji za pomocà
mikrocewnika. Bioràc pod uwag´ ewentualne korzyÊci
oraz ryzyko wystàpienia deficytów neurologicznych
w przypadku dodatniego wyniku próby wydaje si´, ˝e
najlepszym rozwiàzaniem jest pozostawienie naczyniaka
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bez leczenia. Ryzyko krwawienia w przypadku nieleczonych malformacji t´tniczo-˝ylnych wg. Gobina [11] wynosi od 2 do 4% w skali roku, natomiast Brown [5] okreÊla
wielkoÊç ryzyka na 2,2% rocznie; podobne wyniki uzyska∏
Crawford [6], który okreÊli∏ ryzyko krwawienia na 2% rocznie, oraz stwierdzi∏, ˝e ryzyko krwawienia w 10-letnim
przebiegu uprzednio p´kni´tej malformacji podwaja si´
w stosunku do niep´kni´tej. Graf [7] stwierdzi∏, ˝e ryzyko
ponownego krwawienia w pierwszym roku po krwotoku
wynosi 6%. Ryzyko krwawienia zarówno dla p´kni´tych
jak i niep´kni´tych naczyniaków, w badaniach Ondry [8]
wynosi∏o 4%.
W celu obliteracji malformacji stosowane sà tak˝e metody
radiochirurgiczne, które pozwalajà na ca∏kowite usuni´cie
ma∏ych AVMs o wymiarze poni˝ej 3 cm lub w po∏àczeniu
z przezskórnà embolizacjà pozwalajà na leczenie zmian
du˝ych, g∏´boko po∏o˝onych i zlokalizowanych w pobli˝u
wa˝nych czynnoÊciowo struktur mózgu [10]. Jednak do
pe∏nej obliteracji po radioterapii wymagany jest 2 letni
okres utajenia, w czasie, którego pacjent nie jest zabezpieczony przed krwawieniem z malformacji. Stwierdzono jednak, ˝e wspó∏czynnik krwawienia w okresie latencji przed
pe∏nà obliteracjà wynosi 3–4% w skali roku, czyli tyle ile
ryzyko krwawienia w przypadku naturalnego przebiegu
malformacji [10, 17, 18]. Powik∏ania po leczeniu radiochirurgicznym obserwowane sà w przeciàgu 3 lat od terapii;
najcz´Êciej sà to krwawienia oraz uszkodzenia strukturalne mózgu [10, 19]. Opisywano tak˝e rzadkie przypadki
powik∏aƒ wyst´pujàcych po 5 latach od leczenia by∏y to:
wykrywane w MRI torbiele oraz póêne deficyty neurologiczne [10, 20].
Jedynym radykalnym post´powaniem prowadzàcym do
ca∏kowitego usuni´cia zmiany naczyniowej jest resekcja
mikrochirurgiczna. Sposoby endowaskularne odgrywajà
du˝à rol´ szczególnie w przypadkach o lokalizacji nieoperacyjnej lub jako zabieg poprzedzajàcy resekcj´ chirurgicznà.
lub radiochirurgicznà Równie˝ leczenie du˝ych, g∏´bokich
naczyniaków, umiejscowionych w okolicy wa˝nych
czynnoÊciowo struktur mózgu nale˝y planowaç ostro˝nie
[17, 10] i jeÊli nie powodujà one dolegliwoÊci w postaci krwawienia, bólu g∏owy, zaburzeƒ równowagi itp., to
bioràc pod uwag´ ewentualne powik∏ania najlepszym
rozwiàzaniem wydaje si´ pozostawienie ich bez leczenia i okresowe kontrolowanie stanu zdrowia pacjenta
[10, 21, 13].

Wnioski
Naszym zdaniem embolizacja mo˝e byç z powodzeniem stosowana jako samodzielna metoda terapeutyczna u doros∏ych
w embolizacji malformacji ma∏ych i Êrednich zaopatrywanych przez 1–3 naczynia I–III stopieƒ wg skali SpetzleraMartina.
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