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DURALIS ARTERIOVENOSUS FISTULA

 Duralis carotideo-cavernosus fistula
 Spontán / traumás
 Összeköttetés a sinus cavernosus és az a. carotis interna és/vagy 

externa ágai között
 Anatómiailag 3 típus *:

- shunt az a.carotis interna meningeális ágai és a sinus cavernosus 
között
- shunt az a.carotis externa meningeális ágai és a sinus cavernosus 
között
- shunt az a.carotis interna és externa meningeális ágai és a sinus 
cavernosus között

DDg: conjunctivitis chronica, episcleritis, scleritis, maródás

* Wals & Hoyt’s Clinical Neuroophthalmology, 2005



ESETBEMUTATÁS: ELSŐ TALÁLKOZÁS

 61 éves férfi
 Konzílium (FOG)
 Panaszok (2012. június)
OD:   - Könnyezés

- Szúró érzés
- Szemre lokalizálódó nyomó jellegű fájdalom, 

mely előrehajláskor fokozódott
- Supraorbitalis neuralgia

 Anamnézis: HT, appendectomia, 2012.márc.: FOG-en    
feküdt orrvérzés miatt



Szemészeti státusz
 BCVA: 1,0/ 1,0
 Tappl: 16/16 Hgmm
 Hertel: 20/20 (100-as alapon)
 Negatív szemészeti státusz, kivéve:

episclerális/ subconjunctivális erek tágulata jobb oldalon (nasalisan)
További kivizsgálások
 Fül-orr-gégészet (2012. jún.): Deviatio septi nasi, polyposis→

Aerius tbl, Otrivin orrspray
 Arc- és koponya CT (2012. jún.; natív és kontrasztdúsított):

egyértelmű kóros eltérés nélkül, de vena ophthalmica
superior thrombosis gyanúja felmerült – LMWH 0,6 ml Clexan inj.

 Koponya és orbita MRI (2012. 08.; T1, T2, FLAIR):
v. ophthalmica superior thrombosis alapos gyanúja, illetve a sinus
maxillárisok gombás gyulladásos folyamatának gyanúja merült fel



KÉSŐBB

 Tünetek progrediáltak (2012. aug.):  OD
- Exophthalmus (Hertel: 24/20 - 100mm)
- N. abducens paresis
- Chemosis
- Diplopia
- Vörös szem, tág episclerális erek, caput medusae-szerű kép
- Tág, fényre alig reagáló pupilla
- Tappl: 22/18.5 Hgmm  (Tappl: 36/22 Hgmm)
- V: 0,6/1,0  (2012.nov.)

(a bulbusok fölött „lokomotív” zörej nem hallható)
Terápia:
- antikoagulálás.: LMWH (0.6ml Clexane 6000NE)
- 2x Cosopt
- dehidrálás: Furosemid
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TOVÁBBI VIZSGÁLAT

 Országos Idegtudományi Intézet - konzílium (2012.08. OITI):
- hozott CT, MRI képek alapján duralis AV fistula merül fel

 DSA (2012.09.; digitális szubtrakciós angiográfia):
Sinus cavernosus duralis arteriovenosus fistulát igazolt

v. ophthalmica 
superior l.sin.

R L



v. ophthalmica 
sup.l.sin.

Kontrasztanyagos CT



TERÁPIÁS BEAVATKOZÁS

Sinus cavernosus duralis arteriovenosus fistula 
endovascularis zárása katéter angiográfiával 
(OITI, 2012.10.30.)



POSTOPERATÍV KÖVETÉS

 Szemészeti státusz javult (2013.márc.):
- Reggeli szemduzzadások megszűntek
- Diplopia szubjektív megszűnt, objektív kisfokú  

abducens paresis 
- V:1,0/1,0
- Tappl: 20/12 Hgmm

De!
- Exophthalmus maradt (Hertel: 21/18 – 100mm)
- Pupilla min. tágabb, fényre renyhébben reagál
- Episclerális erek teltek, kanyargósak
- OD makulában pigmentrög





MEGBESZÉLÉS

 A drámai tüneteket okozó direkt fistulákkal ellentétben a
durális fistulákat gyakran tévesen diagnosztizálják, az eleinte
diszkrét tünetek miatt nem egyszer krónikus
conjunctivitisként vagy episcleritisként kezelik. Ezért fontos,
hogy amennyiben a betegnek nem teljesen típusosak a
panaszai, az ilyen ritka kórképekre is gondoljunk.



Köszönöm a figyelmet!
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