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Medical Case

Giant Thrombosed Intracranial Aneurysm
أم دم مخثرة عمالقة داخل القحف
A 79-year-old woman presented with a 1-year history of gradual neurologic decline involving confusion, memory loss,
imbalance, and incontinence. On examination, she was oriented only to self and had mild nonfluent aphasia. Computed
tomography (CT) performed without the administration of contrast material revealed a large left frontotemporal
mass with areas of calcification (Panel A). CT angiography and magnetic resonance imaging (Panels B and C) also
revealed the mass (which measured 3.8 cm by 6.2 cm by 3.9 cm) without contrast enhancement or intraluminal
filling, which raised suspicion of a thrombosed aneurysm that was likely to have originated from the bifurcation of
the middle cerebral artery. Bands of different T2-weighted signals (Panel C) suggested previous episodes of layering
of blood products. Conventional angiography and three-dimensional reconstruction revealed no residual aneurysm
and an occlusion of the anterior division of the middle cerebral artery as a result of compression mass effect, along
with retrograde filling from leptomeningeal collateral branches of the anterior cerebral artery. After discussion with
the patient’s family, a decision was made to conservatively manage the aneurysm and to address the hydrocephalus
with the placement of a ventriculoperitoneal shunt and endoscopic transfrontal septostomy. An improvement in the
patient’s overall neurologic status was noted at a clinic follow-up visit.
 تبين من خالل الفحص أن المريضة. عدم توازن وسلس، فقدان ذاكرة، سنة راجعت بشكوى تدهور عصبي تدريجي منذ سنة يتضمن تخليط79 امرأة عمرها
 دون حقن مادة ظليلة وجود كتلة كبيرة في الناحيةCT  أظهر التصوير المقطعي المحوسب.متوجهة للذات مع وجود حبسة فقد الطالقة خفيفة الشدة

 أظهر تصوير األوعية المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي.)A الجبهية الصدغية اليسرى من المخ مع وجود مناطق تكلسات (الشكل

 وهو ما أثار الشك بكونها، سم) دون تعزيز للمادة الظليلة أو امتالء ضمن اللمعة3.9 ، سم6.2 ، سم3.8 ) وجود كتلة (أبعادهاC وB  (الشكلMRI
 أظهر. المختلفة لوجود نوبات سابقة من تطبق لنواتج الدمT2  وجهت أطواق إشارات الزمن.أم دم مخثرة تنشأ غالباً من تشعب الشريان المخي األوسط
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تصوير األوعية التقليدي والتصوير ثالثي األبعاد مع إعادة التركيب عدم وجود بقايا أم دم ،كما ظهر انسداد في القسم األمامي من الشريان المخي األوسط

نتيجة لتأثير ضغط الكتلة الورمية ،مع االمتالء الراجع من الفروع الجانبية السحائية الرقيقة للشريان المخي األمامي .تم بعد النقاش مع عائلة المريضة

اعتماد التدبير المحافظ ألم الدم وتوجيه االهتمام نحو استسقاء الرأس ووضع تحويلة بطينية بريتوانية وفغر الحاجز عبر الجبهي بالتنظير .لوحظ خالل
زيارات المتابعة للعيادة تحسناً في مجمل الحالة العصبية عند المريضة.
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