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Z

aburzenia neurookulistyczne o podłożu naczyniowym obejmują objawy wzrokowe stwierdzane u pacjentów z udarem mózgu, jak również liczne pierwotne choroby naczyniowe
z zajęciem gałki ocznej i nerwu wzrokowego. Objawy kliniczne zależą od typu naczyń objętych chorobą (tętnice lub żyły), rodzaju udaru (niedokrwienny lub krwotoczny) i średnicy zajętych tętnic (choroba dużych lub małych tętnic).
Unaczynienie gałki ocznej tworzą głównie gałęzie tętnicy ocznej, która stanowi odgałęzienie tętnicy szyjnej wewnętrznej (internal carotid artery, ICA) (ryc. 1A). Dlatego u wielu pacjentów z niedokrwieniem mózgu w obszarze przedniego kręgu unaczynienia mogą wystąpić zaburzenia
widzenia tożstronne do ogniska udarowego. Tylny krąg unaczynienia zaopatruje płaty potyliczne
i tylny dół czaszki, dlatego zaburzeniom układu kręgowo-podstawnego często towarzyszy obuoczna utrata widzenia lub zaburzenia gałkoruchowe. Poza tym, niektóre choroby naczyniowe oka
związane są z występowaniem swoistych objawów neurologicznych, a wiele układowych chorób
zapalnych czy stanów nadkrzepliwości może wpływać jednocześnie na funkcje narządu wzroku
i mózgu.

Choroba dużych tętnic
Niedokrwienie w zakresie zaopatrywanym przez duże tętnice przedniego i tylnego kręgu unaczynienia często związane jest z występowaniem objawów wzrokowych, które mogą poprzedzać
wystąpienie udaru mózgu.
PRZEDNI KRĄG UNACZYNIENIA (CHOROBA TĘTNICY SZYJNEJ)

U pacjentów ze zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej może dojść do wystąpienia różnych,
zarówno przemijających, jak i przetrwałych zaburzeń widzenia. Cechą szczególną większości tych
zaburzeń jest jednooczne występowanie objawów, tożstronnie do zajętej tętnicy. Objawem choroby tętnic szyjnych i ich gałęzi, zwłaszcza przy obustronnym zajęciu tętnic, mogą być jednak
również przeciwstronne, jednoimienne ubytki pola widzenia, niedowidzenie dwuskroniowe i jednoczesna obustronna utrata widzenia.
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RYCINA 1. Unaczynienie gałki ocznej i nerwu wzrokowego. A. Widok z góry na prawy oczodół, ukazujący tętnicę szyjną wewnętrzną, tętnicę oczną i jej
odgałęzienia w obrębie oczodołu. B. Widok z boku na nerw wzrokowy, ukazujący unaczynienie tętnicze nerwu tworzone przez małe odgałęzienia tętnicy
ocznej (tętnica rzęskowa tylna). (Na podstawie: Biousse V, Newman NJ. Neuroophthalmology illustrated. New York: Thieme 2009, str. 136-7, za zgodą.)

PRZEMIJAJĄCE ZANIEWIDZENIE JEDNOOCZNE

Przemijające zaniewidzenie jednooczne jest najczęstszym
okulistycznym objawem choroby tętnicy szyjnej wewnętrznej. Należy zaniechać używania terminu amaurosis fugax
do opisywania przemijającego zaniewidzenia jednoocznego
niezależnie od przyczyny.1 Ocena i postępowanie z pacjentami z przemijającą utratą widzenia zostało szczegółowo
omówione w artykule Foroozana w innej części 3 numeru
Neurologic Clinics z 2010 r. Wiele chorób o podłożu innym
niż naczyniowe może być przyczyną przemijającego zaniewidzenia jednoocznego, które wymagają pilnego, dokładnego
badania narządu wzroku, a w tych przypadkach konsultacja
okulistyczna powinna odbyć się przed rozpoczęciem diagnostyki w kierunku domniemanej naczyniowej przyczyny
objawów.2 Wielokrotne epizody przemijającej utraty widzenia lub przemijającego zaniewidzenia z towarzyszącymi
dolegliwościami bólowymi występujące u osób starszych powinny budzić podejrzenie olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnicy skroniowej.
TRWAŁA UTRATA WIDZENIA

U pacjentów z chorobą tętnicy szyjnej może dojść
do częściowego lub całkowitego zaniewidzenia jednoocznego, zwykle po stronie zajętej tętnicy. Najczęstszą przyczyną tego stanu jest zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki
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(central retinal artery occlusion, CRAO) bądź jednej lub
więcej jej gałęzi. W przypadkach tych materiał zatorowy może być widoczny w świetle zajętych naczyń. Inne przyczyny
trwałego zaniewidzenia jednoocznego u pacjentów z chorobą tętnicy szyjnej obejmują retinopatię zastoinową i oczny
zespół niedokrwienny.3 Przednia lub tylna neuropatia niedokrwienna nerwu wzrokowego jest wynikiem choroby
małych naczyń (ryc. 1B) i zwykle nie jest związana ze zwężeniem dużych tętnic,4 dlatego u większości pacjentów
z klasyczną przednią neuropatią niedokrwienną nerwu
wzrokowego nie ma wskazań do wykonywania badań oceniających tętnice szyjne.
Drugim głównym objawem wzrokowym zwężenia tętnicy
szyjnej jest częściowe lub całkowite, przeciwstronne, jednoimienne niedowidzenie połowicze. Wystąpienie tego objawu
najczęściej jest spowodowane zamknięciem gałęzi tętnicy
środkowej mózgu, ale może również wynikać z zajęcia tętnicy naczyniówkowej przedniej lub jej odgałęzień zaopatrujących drogę wzrokową i ciało kolankowate boczne. Rzadziej
u pacjentów ze zwężeniem tętnicy szyjnej stwierdza się duże
ubytki pola widzenia spowodowane jednoczesnym zaniewidzeniem jednoocznym wynikającym z niewydolności krążenia ocznego i przeciwstronnym, jednoimiennym ubytkiem
pola związanym z uszkodzeniem tożstronnej drogi wzrokowej w odcinku za skrzyżowaniem nerwów wzrokowych.
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ZAMKNIĘCIE TĘTNICY ŚRODKOWEJ SIATKÓWKI I JEJ ODGAŁĘZIEŃ

Pacjenciz zawałemsiatkówkizwykleskarżąsięnanagłe
zmniejszenieostrościwidzenia,zaburzeniapolawidzenialub
obawymienioneobjawy.Trwałezaniewidzeniemożebyćpoprzedzoneepizodamiprzemijającychzaburzeńwidzeniajednoocznego.U pacjentówz CRAOprawiezawszestwierdzasię
znacznezmniejszenieostrościwidzeniaw zajętymoku.Ostre
zamknięcietętnicyśrodkowejsiatkówkicharakteryzujesię
rozlanym,bladymobrzękiemsiatkówki,obecnościąwiśniowejplamkinadnieokai osłabieniemrysunkunaczyńsiatkówki(ryc. 2).5 W ciągukilkutygodniczęstodochodzido
rekanalizacjinaczyńsiatkówki,któraodzyskujeniemalprawidłowywygląd.Dochodzijednakdo zblednięciatarczynerwu
wzrokowego (ryc. 3).5 U prawie 40% pacjentów z CRAO
i w większościprzypadkówzamknięciagałęzitętnicysiatkówkimożnazobaczyćmateriałzatorowyw świetletętniczeksiatkówki (ryc. 4).5-7 Najczęściej składa się on z cholesterolu,
materiałuwłóknikowo-płytkowegoi cząsteczekwapnia(tab. 1).

Większośćprzypadkówzawałusiatkówkispowodowana
jestchorobątętnicyszyjnej.U pacjentówz zawałemsiatkówkispowodowanymzatorem,u którychniestwierdzasięzaburzeńprzepływuw tętnicyszyjnejwewnętrznej,najbardziej
prawdopodobnymźródłemzatorówjestłukaortylubserce.8
Rokowanieu pacjentówz CRAOjestniekorzystne,a możliwościterapeutyczneograniczone.Niedowiedzionoskutecznościżadnejz klasycznychmetodleczeniaproponowanych
przezokulistów(w tymmasażugałkioczneji paracentezy
przedniejkomoryoka)i autorzyniezalecająichrutynowego
stosowania.W niektórychprzypadkachw wyspecjalizowanychośrodkachprzeprowadzasięzabiegselektywnejtrombolizy dotętniczej (bezpośrednio do tętnicy ocznej) lub
stosujesięleczenietrombolityczniedrogądożylną,jednak
dopókibadaniakliniczneniepotwierdząskutecznościi bezpieczeństwatychmetodleczenia,nadalbędąoneprzedmiotemdyskusji.9,10

A

B

RYCINA 2. Ostre zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki (CRAO) oka prawego. A. Zdjęcia oftalmoskopowe ukazujące obraz ostrego zamknięcia tętnicy
środkowej siatkówki (CRAO) oka prawego (po lewej). Zwraca uwagę osłabienie rysunku tętnicy środkowej siatkówki z odcinkowym zwężeniem tętnicy w oku
prawym (groty strzałek) w porównaniu do oka lewego (po prawej). W porównaniu z okiem lewym niedokrwiona siatkówka oka prawego jest obrzęknięta
i wydaje się biaława, stwierdza się ponadto obecność tzw. wiśniowej plamki (gwiazdka). B. Angiograﬁa ﬂuoresceinowa oka prawego – obraz uwidoczniony
w 37 sekundzie od wstrzyknięcia barwnika ﬂuoresceinowego do żyły ramiennej (po lewej) i po upływie ponad minuty (po prawej). Widać opóźnione
wypełnianie się tętnicy siatkówkowej (groty strzałek). Wypełnianie naczyń żylnych (strzałki) jest również opóźnione po upływie minuty.
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RYCINA 3. Zanik prawego nerwu wzrokowego wtórny do przebytego ostrego zamknięcia tętnicy środkowej siatkówki (CRAO). Zdjęcia oftalmoskopowe
ukazujące obraz po przebytym CRAO oka prawego (po lewej). W porównaniu do oka lewego (po prawej) zwraca uwagę zblednięcie tarczy nerwu
wzrokowego ze zwężeniem i otoczką wokół niektórych tętniczek w oku prawym (groty strzałek).

A

B

C

RYCINA 4. Zatory tętnicy siatkówkowej. Zdjęcia oftalmoskopowe ukazujące: (A) załamujący światło zator cholesterolowy (płytki Hollenhorsta, grot strzałki)
w oku prawym u pacjenta, u którego wystąpił epizod przemijającej utraty widzenia w oku prawym (OD), (B) zator gałęzi tętnicy siatkówkowej u pacjenta
z zaniewidzeniem jednoocznym w oku lewym (OS). Materiał zatorowy ma kolor biały i zakłóca przepływ krwi wewnątrz światła tętnicy, sugerując zator
włóknikowo-płytkowy (grot strzałki), pochodzący z blaszki miażdżycowej tętnicy szyjnej. Widać ognisko krwotoczne w dolnej części siatkówki związane z jej
niedokrwieniem (gwiazdka), (C) mnogie obustronne zatory siatkówkowe (groty strzałek) w przebiegu zapalenia wsierdzia (plamki Rotha), z obustronnym
zamknięciem gałęzi tętniczych i obecnością dwóch ognisk krwotocznych (OS, gwiazdka).
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TABELA 1. NAJCZĘSTSZE RODZAJE ZATORÓW SIATKÓWKI
Rodzaj zatoru

Źródło zatoru

Obraz oftalmoskopowy

Lokalizacja w siatkówce

Cholesterol (płytki Hollenhorsta)

Tożstronna ICA
Łuk aorty

Żółte, załamujące światło
Mnogie w 70% przypadków
Szersze niż średnica tętniczek

Często w rozwidleniu tętniczek

Włóknik bogatopłytkowy

Zakrzep tętnicy szyjnej
Skrzeplina łuku aorty
Skrzeplina wewnątrzsercowa
Sztuczna zastawka serca

Biało-szare, blade,
niezałamujące światła
Często mnogie

Wewnątrz małych tętniczek

Wapń

Zwapniała blaszka miażdżycowa
lub zastawka serca

Białe i duże
Zwykle izolowane

Proksymalne segmenty tętnicy środkowej
siatkówki lub jej odgałęzień

Zakaźne

Bakteryjne zapalenie wsierdzia
Drożdżyca

Białe punkty (plamki Rotha)
Mnogie

Brak swoistego wzorca

Tłuszcz

Zatory tłuszczowe w przebiegu
złamania kończyny

Białawe punkty z krwotokami
i kłębkami waty
Mnogie

Brak swoistego wzorca

Nowotwór

Śluzak serca

Białe, szare
Często mnogie

Brak swoistego wzorca

Talk

Leki dożylne

Żółte, załamujące światło
Mnogie

Brak swoistego wzorca

ZAMKNIĘCIE TĘTNICY OCZNEJ

Zamknięcietętnicyocznejzwyklespowodowanejestmateriałemzatorowymo dużychrozmiarach.Utratawidzeniaw tych
przypadkachjestgłęboka,a rokowanieniekorzystne.Badanie
oftalmoskopoweukazujerozległeniedokrwieniesiatkówki,któ-

rawydajesiębladai obrzęknięta.Częstostwierdzasiętakże
ogniskakrwotocznei osłabienielubbrakwypełnieniatętnicy
siatkówkiorazobrzęktarczynerwuwzrokowego.Ponieważdochodzirównieżdo upośledzeniakrążenianaczyniówkowego,
niestwierdzasięwiśniowejplamkinadnieoka(ryc. 5).

RYCINA 5. Zamknięcie lewej tętnicy ocznej. Zdjęcia oftalmoskopowe ukazujące duże zwężenie lewej tętnicy ocznej z masywnym niedokrwieniem siatkówki
i niedokrwiennym obrzękiem tarczy nerwu wzrokowego. Tętnice są słabo widoczne i nie stwierdza się wiśniowej plamki na dnie oka (grot strzałki).
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RYCINA 6. Retinopatia zastoinowa oka lewego. Zdjęcie oftalmoskopowe ukazujące żylną retinopatię zastoinową oka lewego (OS) (po prawej) wtórną
do zamknięcia lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej. Zwraca uwagę obecność mnogich krwotoków siatkówkowych (gwiazdki) i mikrotętniaków (groty strzałek).

JEDNOIMIENNE UBYTKI POLA WIDZENIA

U osóbz niedokrwieniemmózguw obszarzeprzedniegokręguunaczynienia(terytoriumtętnicyszyjnej),obejmującymdrogęwzrokową,ciałokolankowatebocznelubprzedniodcinek
promienistościwzrokowej,możedojśćdo wystąpieniaprzeciwstronnego,jednoimiennegoniedowidzeniapołowiczego.
Uszkodzenie drogi wzrokowej manifestuje się przeciwstronnym,jednoimiennymniedowidzeniempołowiczymz zajęciem aferentnej drogi odruchu źrenicznego po stronie
niedowidzeniai następowymzanikiemnerwuwzrokowego
(ponieważaksonydrogiwzrokowejrozpoczynająsięw ciałach
komórekzwojowychsiatkówki).11 Zewzględunaunikalne
unaczynieniezmianyobejmująceciałokolankowateboczne
mogąpowodowaćjednoimienneniedowidzeniesektorowe.
Uszkodzenie obejmujące przedni odcinek promienistości
wzrokowejtypowoobjawiasięprzeciwstronnym,jednoimiennymniedowidzeniempołowiczym,zwyklewspółistniejącym
z innymiobjawamineurologicznymi.3
RETINOPATIA ZASTOINOWA I OCZNY ZESPÓŁ NIEDOKRWIENNY

Retinopatiazastoinowa(nazywanarównieżretinopatiąniedociśnieniową)jestwynikiemistotnegozwężeniatętnicyszyjnej
u osóbz niedostatecznierozwiniętymkrążeniemobocznym.
Charakteryzujesięonapodstępnympoczątkiemi obecnością
poszerzonych, krętych naczyń żylnych, mikrotętniaków na
obwodzie oraz punktowych lub plamkowych krwotoków
w środkowo-obwodowejczęścisiatkówki(ryc. 6).Pacjenciz retinopatiązastoinowąskarżąsięgłównienanieostrewidzenie
w zajętymoku,alemogąteżniemiećżadnychobjawówklinicznych. Często obserwuje się objawy niewydolności krążenia
mózgowegow zakresieunaczynieniatętnicyszyjnej,takiejak
przemijające zaniewidzenie jednooczne, a także zaburzenia
ostrościwidzeniapoekspozycjinajasneświatłoi bóloczodołu.Retinopatiazastoinowamożebyćelementemocznegozespołuniedokrwiennegolubwystąpićjakoizolowanajednostka
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chorobowa.Stwierdzasięjąu blisko4-18%pacjentówzezwężeniemtętnicyszyjneji częstoniedajeobjawów.12-14 W przypadku przywrócenia drożności tętnicy zwykle ustępuje
samoistnie.13 Niemniejjednakw wieluprzypadkachdochodzi
do trwałegoubytkuwidzenia,cojestwynikiemrozwojunieodwracalnychzmianniedokrwiennychsiatkówki.Jeżeliniejest
możliwapoprawaperfuzjisiatkówki,w zajętymokumożedojść
do neowaskularyzacjitęczówkii tarczynerwuwzrokowegooraz
do wystąpieniainnychobjawówniedokrwieniagałkiocznej.
W takichprzypadkachablacjaniedotlenionejtkankisiatkówki
metodąpanfotokoagulacjimożezapobiecprogresjinowotworzeniai spowodowaćzanikpowstałychnaczyń.14,15
Ocznyzespółniedokrwienny(nazywanyrównieżzapaleniem
niedokrwiennymokalubprzewlekłymniedokrwieniemoka)jest
postępującymschorzeniemspowodowanymprzewlekłąhipoperfuzjągałkiocznej.14,16 Pacjenciz tymzespołemskarżąsięna
przemijającebądźtrwałezamgleniewidzenia.Utratawidzenia
rozwijasięzwyklepodstępniei postępujepowoli.Niektórzypacjenciopisująwystępowanie„powidoków”poekspozycjinajasneświatło.Częstostwierdzasięzaczerwienieniezajętegooka
z poszerzeniemnaczyńnadtwardówkowych.15 Badanieotalmoskopoweuwidoczniaobecnośćzmiancharakterystycznychdla
retinopatiizastoinowej,czasamiz towarzyszącąneowaskularyzacją.W niektórychprzypadkachchorzyskarżąsięnasilnybólgałkiocznejlubokolicyokołooczodołowej,częstozmniejszającysię
w pozycjileżącej.16W przypadkuutrzymywaniasięzaburzeńperfuzjigałkiocznejdochodzido neowaskularyzacjiw obrębietęczówki,siatkówki,tarczynerwuwzrokowegoi kątaprzedniej
komory oka. Do innych objawów niedokrwienia oka należy
obrzękrogówki,zapalenienaczyniówki,zaćmaorazposzerzenie
i osłabieniereaktywnościźrenic.14 Rokowaniecodo zachowaniawzrokujestniekorzystne.Chociażwewczesnymstadiumretinopatii, w przypadku rozwojukrążenia obocznego, zmiany
mogąustąpićsamoistnie,głębokiezaburzeniawidzeniawynikającez zawałusiatkówkisąprawiezawszenieodwracalne.14,15
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A

B

RYCINA 7. Prawostronny zespół Hornera związany z zamknięciem prawej ICA. Stwierdza się łagodne opadnięcie prawej powieki i anizokorię, przy czym
w świetle (A) i w ciemności (B) prawa źrenica jest mniejsza od lewej. Anizokoria jest większa w ciemności niż w świetle, stwierdza się też opóźnione
rozszerzanie się prawej źrenicy w ciemności.

Leczenieocznegozespołuniedokrwiennegosłużyzachowaniui poprawiefunkcjiwzroku,a takżeleczeniuprocesu
leżącegou jegopodłoża.14,15 Osiągnięciepierwszegoceluwymagazmniejszeniazapotrzebowaniatkanekokanatlen,co
spowalniapostępneowaskularyzacji.Abytoosiągnąć,przeprowadzasięablacjęsiatkówkimetodąlaserowejpankoagulacjilubobwodowejkrioterapii.Jeśliprzyczynązespołujest
istotnezwężenietętnicyszyjnej,doprzywróceniaprzepływu
i poprawyperfuzjigałkiocznejmożnawykonaćzabiegendarterektomiilubstentowanianaczynia.W przypadkuniedrożnościtętnicyszyjnejwewnętrznejprzyzachowanejdrożności
tętnicyszyjnejzewnętrznejkorzystnemożebyćpomostowaniepowierzchownegoodcinkatętnicyskronioweji tętnicy
środkowejmózgu.W przypadkuniedrożnościzarównotętnicyszyjnejwewnętrznej,jaki zewnętrznejkorzyśćmogąprzynieść niektóre metody rewaskularyzacji tętnicy szyjnej
zewnętrznej.Zabiegitebyłyjednakzwiązanez występowaniempowikłańocznych,takichjakkrwotokdo siatkówkilub
ciałaszklistegoi wzrostciśnieniawewnątrzgałkowego.Co
więcej,u pacjentówz dużymzwężeniemtętnicyszyjneji niedostatecznymkrążeniemobocznymryzykooperacjijestzwyklewysokie.Żadnaz metodterapeutycznychnieokazałasię
w pełniskutecznaw leczeniupacjentówz ocznymzespołem
niedokrwiennym.
ZESPÓŁ HORNERA

ZespółHornera,jakkolwiekczęściejobserwowanyw przebiegurozwarstwieniatętnicyszyjnej,możewystąpićrównież
u pacjentówz miażdżycowymzwężeniemtętnicy(ryc. 7).17
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W większościprzypadkówstwierdzasięwówczascałkowite
zamknięcieICA,a objawomzespołutowarzysząinneobjawy
zwężeniatętnicyszyjnej.ZespółHornerau pacjentówz niedrożnościąICAjestprawiezawszespowodowanyuszkodzeniem włókien współczulnych pozazwojowych (trzeciego
rzędu)(tentematzostałdokładniejopisanyw artykuleKawasakiw 3numerzeNeurologic Clinics z 2010r.).
PORAŻENIE NERWU GAŁKORUCHOWEGO

U pacjentówz ostrymzamknięciemlubistotnymzwężeniemtętnicyszyjnejwewnętrznejrzadkomożedojśćdo izolowanegolubwspółistniejącegoz objawaminiedokrwienia
gałkiocznejporażeniajednegolubwięcejnerwówgałkoruchowychpostronieniedrożnegonaczynia.18 W niektórych
przypadkachizolowanegoporażenianerwugałkoruchowego
do niedokrwienianerwuprawdopodobniedochodzinaskutekzmniejszeniaprzepływukrwiprzezgałęzieśródmózgowiowe tętnicy naczyniówkowej przedniej. W innych
przypadkachmożedojśćdo zaburzeniaukrwieniasamych
nerwówczaszkowych,zaopatrywanychprzezodgałęzienia
tętnicyszyjnejwewnętrznej.
BÓL PRZENIESIONY

Objawemzamknięciatętnicyszyjnejmożebyćizolowany
bólgałkiocznej,któremunietowarzysząinneobjawychorobynaczyniowej.Zwyklejesttobólprzeniesiony,wynikający
z niedokrwienialubuciskugałęzinerwutrójdzielnego.Ból
możebyćrównieżelementemocznegozespołuniedokrwiennego.3
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TYLNY KRĄG UNACZYNIENIA

Układkręgowo-podstawnyzaopatrujew krewukładgałkoruchowypniamózgu,a takżedoprowadzającedrogiwzrokowe i korę wzrokową. Dlatego stwierdzenie zaburzeń
gałkoruchowychi zaburzeńwidzeniaodgrywaistotnąrolę
w rozpoznawaniuchorobynaczyńtworzącychtylnykrągunaczynieniamózgu.
PRZEMIJAJĄCA OBUOCZNA UTRATA WIDZENIA

Epizodyprzemijającegozaniewidzeniaobuocznegosączęstymobjawemniedokrwieniamózguw obszarzeunaczynienia
kręgowo-podstawnego.Utratawidzeniajestzawszeobustronna,przyczymubytekdotyczyobojgaoczurównocześniei jest
symetryczny.3,20-22 Pacjencimogąopisywaćdoświadczaneob-

jawyjakonagłeposzarzenieobrazu,wrażeniepatrzeniaprzez
mgłęlubdymbądźwrażenie,jakgdybynaglektośzgasiłświatło.W większościprzypadkówzamgleniewidzenia,wynikające
z niedokrwieniaw zakresieunaczynieniakręgowo-podstawnego,trwakrócejniżminutę.Dłuższymincydentommogątowarzyszyć błyski czy migające, świecące na srebrno gwiazdy
zlokalizowanez boku,jednoimiennielubw górnejczęścipola
widzenia.Zaburzeniawidzeniamogąbyćizolowanelubwystępowaćw połączeniuz innymi,przemijającymiobjawamiw zakresutylnegokręguunaczynienia.W różnicowaniuepizodów
zamgleniawidzeniaw przebieguniedokrwieniaokolicypotylicznejmózgunależyuwzględnićinneprzyczynyprzemijającej
lubtrwałejutratywidzenia.Rzadkimobjawemjestprzemijające,całkowiteodwrócenieobrazuo 90do 180º.

A

B

RYCINA 8. Jednoimienne niedowidzenie połowicze lewostronne wtórne do zawału prawego płata potylicznego. A. Pola widzenia Humphreya 24-2
pokazujące całkowite jednoimienne niedowidzenie połowicze lewostronne. Obraz przedstawiający pole widzenia okiem prawym znajduje się po stronie
prawej, zaś lewym po stronie lewej. B. MR mózgu w płaszczyźnie poprzecznej w sekwencji FLAIR ukazuje zawał prawego płata potylicznego w terytorium
unaczynienia prawej tętnicy tylnej mózgu.
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TABELA 2. CZĘSTE PRZYCZYNY UTRATY WIDZENIA O ETIOLOGII MÓZGOWEJ SKLASYFIKOWANE WEDŁUG MECHANIZMU
Mechanizm

Przyczyna utraty widzenia

Etiologia naczyniowa

Niedokrwienie w zakresie unaczynienia kręgowo-podstawnego (terytorium PCA)
Niedotlenienie mózgu
Żylna zakrzepica mózgu (zatoka strzałkowa górna)
Encefalopatia nadciśnieniowa (zespół odwracalnej tylnej encefalopatii)
Rzucawka

Uraz głowy

Uszkodzenie płata potylicznego

Patologiczna masa w płacie potylicznym

Guz
Ropień
Naczyniowa (tętniak, malformacja tętniczo-żylna)
Krwotok

Proces demielinizacyjny

Stwardnienie rozsiane

Zakażenie

Ropień w płacie potylicznym
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Postępujące encefalopatia wieloogniskowa
Choroba Creutzfelda-Jakoba

Toksyczny

Cyklosporyna
Takrolimus

Metaboliczny

Hipoglikemia
Porﬁria
Encefalopatia wątrobowa

Migrena

Migrenowa aura wzrokowa

Padaczka

Napady z płata potylicznego

Proces zwyrodnieniowy

Choroba Alzheimera/zanik tylnej części kory mózgu

JEDNOIMIENNE UBYTKI POLA WIDZENIA

Izolowanyjednoimiennyubytekpolawidzeniao nagłym
początkujestobjawemuszkodzenianaczyniopochodnego
w obrębiepłatapotylicznegomózgu(ryc. 8).Uszkodzenieto
zwyklejestwynikiemzawałuw obszarzeunaczynieniatętnicytylnejmózgu(posteriorcerebralartery,PCA)(tab. 2).Ubytekpolawidzeniamożebyćcałkowitylubczęściowy.Gdyjest
częściowylubgdyobjawiasięw postacimroczka,zwyklejest
symetryczny.W przypadkupełnegoniedowidzeniapołowiczego jednoimiennego często widzenie plamkowe jest
zachowane, zwykle z zaoszczędzeniem obszaru bieguna
potylicznegomózgu.U pacjentówz jednoimiennymubytkiempolawidzeniaspowodowanymniedokrwieniemw zakresie unaczynienia tętnicy tylnej mózgu stwierdza się
prawidłowąostrośćwzroku.W przypadkuzawałuobupłatów
potylicznychmózguzwykledochodzido znacznegozmniejszenia ostrości widzenia, ale wielkość deﬁcytu jest w obu
oczachsymetryczna(ryc. 9).W niektórychprzypadkachzawałupłatapotylicznegoniedochodzido uszkodzeniaprzedniej
częścipłata,coskutkujezaoszczędzeniemczęścilubcałości
obwodowych30ºprzeciwstronnegopolaskroniowegow jednymoku(półksiężycskroniowy).Objawyzamknięciatętnicy
tylnejmózguzwyklepojawiająsiębezostrzeżenia.Pacjent
możezgłaszaćniewielkiezawrotygłowylubuczuciepustki
w głowie,a następnieuświadamiasobiejednoimiennyubytek
polawidzenia.U niektórychpacjentówpoczątkowomożewy-
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stąpićcałkowitaślepota,poczymw ciąguminutdochodzi
do przywróceniawidzeniaw jednoimiennymobszarzepola
postronieuszkodzonejpółkulimózgu.Ważnym,choćniestałymobjawemjestbólgałkiocznejlubnadłukiembrwiowym
tożstronniedo ogniskazawałowego(przeciwstronniedo niedowidzenia).23 Odczuwanedolegliwościbólowezwiązanesą
z podrażnieniemgałęzinamiotowychnerwutrójdzielnego.
ZABURZENIA WYŻSZYCH FUNKCJI KOROWYCH

Niektóredolegliwościopisywaneprzezpacjentówjakozaburzeniawidzenialubtrudnościw czytaniumogąwynikać
z niedokrwieniamózgu.3,11
Aleksjabezagraﬁizwiązanajestz zawałemlewegopłata
potylicznegoi uszkodzeniembrzusznejczęściasocjacyjnej
korywzrokowejlewejpółkulimózgui jejdrógzstępujących
do lewegozakrętukątowego,powodującymprzerwaniedopływuinformacjiz prawejokolicypotylicznejdo asocjacyjnej
koryjęzykowej.Pacjenciz tymzespołemzwykleumiejąnazwaćpojedynczeliterylubcyfry,aleniepotraﬁączytaćcałych
słówlubzdań.Chociażmajązachowanązdolnośćpisania,nie
potraﬁąprzeczytaćnapisanegoprzedchwilątekstu.U pacjentówz zawałemw obrębielewegopłatapotylicznegoi ciała
modzelowategodochodzido przerwaniaprzepływuinformacjiwzrokowejz lewejkorypotylicznejdo ośrodkamowyoraz
z prawegopłatapotylicznegodo ośrodkamowylewejpółkuliprzezciałomodzelowate.
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A

B

RYCINA 9. Obustronne jednoimienne niedowidzenie połowicze związane z zespołem odwracalnej tylnej encefalopatii. A. Pola Humphreya 24-2 ukazujące
całkowite jednoimienne niedowidzenie połowicze prawostronne i niepełne symetryczne, jednoimienne niedowidzenie połowicze lewostronne. Pacjent
cierpiał na złośliwe nadciśnienie tętnicze, a wykonane u niego badanie obrazowe mózgu w projekcji osiowej uzyskane metodą MR w sekwencji FLAIR (B)
pokazało obecność obustronnych zmian w płatach potylicznych sugerujących zespół odwracalnej tylnej encefalopatii (PRES). Ubytki pola widzenia ustąpiły
po leczeniu nadciśnienia, a obraz MR mózgu uległ normalizacji w ciągu 2 tygodni.

ZespółGertsmannajestwynikiemzawałuobejmującego
zakręt kątowy lewej półkuli mózgu, spowodowanego zamknięciemlewejtętnicytylnejmózgu.U chorychz tymzespołemstwierdzasiętrudnościw odróżnianiustron,agnozję
palców,apraksjękonstrukcyjną,agraﬁęi akalkulię.
U niektórychpacjentówz zamknięciemlewejtętnicytylnej
mózgumogąwystąpićobjawyagnozjiwzrokowejasocjacyjnej.Manifestujesięonatrudnościamiw rozpoznawaniuwłaściwościi przeznaczeniaprezentowanychobiektów.Pacjenci
z tegotypuagnozjąwzrokowąpotraﬁąrysowaćprzedmioty
trzymanew dłonii rozpoznawanedotykiembądźopisywane
przezbadającego.
Prozopagnozjajestwynikiemzamknięciaprawejtętnicy
tylnejmózgu.Manifestujesięonatrudnościamiw rozpoznawaniu znanych twarzy. Pacjenci mogą też mieć trudności

30

w przypominaniusobiewyglądudanychprzedmiotówlub
osób,a ichmarzeniasenneczęstosąpozbawioneobrazów.
Zespółzaniedbywaniabodźcówwzrokowychwystępuje
częścieju chorychzezwężeniemprawejtętnicytylnejmózgu
powikłanymzawałempłataciemieniowegoprawejpółkuliniż
u osóbz niedrożnościąlewejPCA.
Ślepotakorowajestobjawemzamknięciaobutętnictylnychmózgu.U pacjentówz tymzespołemmogąpojawiaćsię
ostrzegawczeepizodyobustronnegozamglenialubobjawy
ogniskowegoniedokrwieniapniamózgupoprzedzającenagłą
utratęwidzeniaspowodowanąobustronnymjednoimiennym
niedowidzeniempołowiczym.W wieluprzypadkachprzyczynąślepotykorowejjestzakrzepicatętnicypodstawnej.W badaniuprzedmiotowymniestwierdzasięnieprawidłowości
źrenici zmiannadnieoka.Wielupacjentówz całkowitąśle-
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potąkorowądoświadczawrażeńo charakterzefotopsjilub
uformowanych omamów wzrokowych. Częstym objawem
jestzaprzeczanieślepocie,znanejakozespółAntona.U chorychz obustronnymzawałempłatapotylicznegomożedojść
do zmniejszeniaostrościwidzeniacentralnegow obuoczach,
bezewidentnegoniedowidzeniapołowiczego.Utratawidzeniacentralnegoprawdopodobniewynikaz uogólnionegoniedokrwienia płatów potylicznych i jest symetryczna w obu
oczach,chybażejestzwiązanaz jednostronnąlubasymetrycznąchorobąnarząduwzroku.
Obustronnejednoczesnelubsekwencyjnezamknięcietętnictylnychmózgumożespowodowaćwystąpieniezespołu
Balinta,chociażnajczęściejobserwujesięgou chorychz obustronnym zawałem mózgu obejmującym graniczny obszar
międzyterytoriumunaczynieniatętnicytylneji środkowej
mózgu,uszkadzającymprzedewszystkimpolaasocjacyjnej
korywzrokowejciemieniowo-potylicznej.DorozwojuzespołuBalintadochodziczęściejnaskuteksystemowegospadku
ciśnieniakrwiniżjakopowikłaniezakrzepowo-zatorowechoroby tętnic szyjnych czy układu kręgowo-podstawnego.
Pacjenciz tymzespołemprezentujątriadęobjawów,naktórą
składająsięzaburzeniaﬁksacjiwzroku,ataksjawzrokowai zaburzenia orientacji wzrokowo-przestrzennej. U chorych
stwierdza się obecność różnych nieprawidłowości ﬁksacji
wzrokui wodzenia.Chorzymajądużetrudnościw lokalizowaniunieruchomegoobiektuw przestrzeni,chociażzachowujązdolnośćdo utrzymaniaﬁksacjipojegozlokalizowaniu.
Potraﬁąwodzićwzrokiemzaporuszającymsięobiektem,jeślijednakzaczynaonporuszaćsięzbytgwałtownie,znika
z polawidzeniai niemożebyćponowniezlokalizowany.
U osóbz obustronnymudaremobejmującymgórnączęść
płatówpotylicznychmogąwystąpićobjawyokreślanemianemsymultagnozji.Zespółtencharakteryzujesięfragmentarycznąpercepcjąotoczenia,w którymobiektymogąwyglądać
jakpokawałkowanelubnawetwydawaćsięznikaćz obrazu.
Symultagnozjaspowodowanajestdeﬁcytemuwagiwzrokowej,powodującymniezdolnośćdo spostrzeganiajednocześniewszystkichelementówobrazu.Symultagnozja,podobnie
jakzespółBalintai innezaburzeniawyższychprocesówwzrokowych i uwagi, występuje częściej u chorych z zawałem
w obszarachostatniejłąkiw przebieguniedociśnieniasystemowegoniżz udaremspowodowanymzamknięciemtętnic
tylnychmózgu.Inneczęsteprzyczynytychzespołówobejmujązatrzymanieakcjisercai spadekciśnieniakrwiw okresie
śródoperacyjnym.
Achromatopsja często współistnieje z prozopagnozją
u chorychz ogniskiemzawałowymw obrębiepłatapotylicznego, ograniczonym do niższych brzegów bruzd ostrogowychw obupółkulachmózgu.
OMAMY WZROKOWE

Pacjenciz niedokrwieniemmózguw zakresieunaczynienia
kręgowo-podstawnegomogądoświadczaćzaburzeńwidzenia w postaci uformowanych omamów wzrokowych.
Omamom,któremogątrwać30minutlubdłużej,mogątowarzyszyćzaburzeniaświadomości,alezwyklewystępująone
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u chorychz prawidłowymstanemczuwania,świadomychnierealnościtychobrazów.Zwyklesąoneograniczonedo pola
widzeniaobjętegoniedowidzeniempołowiczymi częstomającharakterzłożony.Niektóreomamywzrokowewystępująceu pacjentówz zamknięciemtętnicytylnejmózguprzyjmują
charakterpalinopsjii składająsięz aktualnielubpoprzednio
widzianychobrazów.3
PODWÓJNE WIDZENIE

Przemijającedwojenieobrazuw płaszczyźniepoziomejlub
pionowejjestczęstąmanifestacjąniedokrwieniamózguw obszarzeunaczynieniakręgowo-podstawnego.Diplopiamoże
byćwynikiemprzemijającegoniedokrwienianerwówgałkoruchowych,ichjąder(porażenienerwugałkoruchowego),
bądźteżnadjądrowychlubmiędzyjądrowychdrógłączących
jądra nerwów gałkoruchowych (skośne zbaczanie gałek
ocznych,porażeniemiędzyjądrowe,porażenieskojarzonego
spojrzenia).W większościprzypadkówdiplopianiejestizolowanymobjawemi towarzyszyjejobecnośćinnychzaburzeń
neurologicznych,sugerującychniedokrwieniemózguw tylnymobszarzeunaczynienia.24-29
U pacjentówz udaremniedokrwiennymw obszarzeunaczynieniakręgowo-podstawnegoczęstodochodzido wystąpienia przetrwałych zaburzeń ruchów gałek ocznych.
W zależnościod lokalizacjianatomicznejuszkodzeniaobserwujesięobjawyporażenianerwugałkoruchowego,oftalmoplegii międzyjądrowej, uszkodzenia dróg nadjądrowych
i oczopląs.Oczopląsprzejawiasięw postacioscylopsji,często
opisywanejprzezpacjentówjako„skakanieobrazu”.

Chorobamałychnaczyń
ZAPALENIE TĘTNIC

Wystąpienie zaburzeń wzrokowych może powodować
proceszapalnyo podłożuinfekcyjnymlubnieinfekcyjnym,
obejmującyośrodkowyukładnerwowy.W niektórychprzypadkachzapalenianaczyńobejmującegodużetętnice,takich
jakchorobaTakayasu,częstodochodzido niedokrwienianarząduwzroku.Najczęściejproceszapalnyobejmujenaczynia
siatkówki,coprowadzido ichzamknięciai utratywidzenia,
czemu często towarzyszą objawy zapalenia tkanek gałki
ocznej(zapalenienaczyniówki)(ryc. 10).3
U wszystkichpacjentówpo50rokużycia,u którychstwierdzasięostreniedokrwienienerwuwzrokowegolubsiatkówki,
w rozpoznaniunależybraćpoduwagęolbrzymiokomórkowe
zapalenietętnic.30 Częstympowikłaniemtegoschorzeniajest
trwałautratawidzenia,częstopoprzedzonaepizodemprzemijającegozaniewidzeniajednoocznego(szczegółowoomówionegow artykuleautorstwaFalaradeauw innymmiejscu
3 numeruNeurologic Clinics z 2010 r.).
ZESPÓŁ SUSACA

ZespółSusacawystępujeu młodychosóbi charakteryzujesięobustronnymzamknięciemgałęzitętnicysiatkówkowej,
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B

C

RYCINA 10. Zapalenie naczyń siatkówki. A. Zdjęcie oftalmoskopowe lewego oka, ukazujące rozległe zapalenie naczyń z osłonkami okołotętniczymi
(groty strzałek), zamknięcie gałęzi tętnicy siatkówki (strzałka) i niedokrwienie siatkówki. Zwraca uwagę obecność kłębków waty (zakrzywiona strzałka)
i śródsiatkówkowych ognisk krwotocznych (gwiazdki). B. Powiększenie tego samego zdjęcia pokazuje osłonki okołotętnicze (groty strzałek). C. Angiogram
ﬂuoresceinowy (obraz uzyskany w 3 minucie i 8 sekundzie) pokazuje przeciekanie tętnicze (groty strzałek) i osłabienie rysunku tętnic (biała elipsa).

utratąsłuchui obecnościąobjawówneurologicznych,sugerującychmikroangiopatięmózgu.31 Zwykledotyczyonmłodych
kobiet,alemożewystąpićteżu mężczyzn.U chorychdochodzido nawracającychepizodówzamknięcialicznychgałęzi
tętnicysiatkówki,zwyklew obuoczach,ponadtoobserwuje
siępostępującąutratęsłuchui różneobjawyneurologiczne,
w tymzaburzeniapsychicznei encefalopatię.Chorobazazwyczajmaprzebiegprzewlekłyrzutowy,przerywanyczęstymi
okresamiremisjii zaostrzeń.31
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Badanie siatkówki metodą angiograﬁi ﬂuoresceinowej
zwykleuwidoczniahiperﬂuorescencjęściantętnicsiatkówki,
cojestwskaźnikiemaktywnościchoroby(ryc. 11).Zaburzeniasłuchuobejmujągłównieniskiei średnieczęstotliwości
i sąnajlepiejwykrywalnezapomocąaudiogramu.Uważasię,
żesąonewynikiemuszkodzeniaślimakaw następstwiezamknięciakońcowychtętniczekślimakowych.Objawyencefalopatiiróżniąsiępodwzględemnasilenia – od łagodnych
zaburzeńpamięcii osobowoścido ciężkichzaburzeńfunkcji
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B

RYCINA 11. Badanie oftalmoskopowe i angiograﬁa ﬂuoresceinowa u pacjentki z zespołem Susaca. A. Zdjęcie oftalmoskopowe młodej kobiety
z nawracającym obustronnym zamknięciem gałęzi tętnicy siatkówki związanym z zespołem Susaca. Stwierdza się obecność obszaru niedokrwienia
(gwiazdka) w górnej części dna oka prawego (OD, po lewej). W oku lewym (OS, po prawej) widoczne rozlane osłabienie rysunku tętnic i zblednięcie tarczy
nerwu wzrokowego wynikające z wcześniejszego zamknięcia tętnicy. B. Angiogram ﬂuoresceinowy oka prawego pokazuje 3 obszary przecieku tętniczego
różniące się od tych stwierdzanych w niedokrwieniu siatkówki (groty strzałek), co silnie sugeruje rozpoznanie zespołu Susaca.

poznawczych,dezorientacji,zaburzeńpsychicznych,napadówpadaczkowychi ogniskowychdeﬁcytówneurologicznych. Zajęcie mózgu w zespole Susaca zwykle jest
najcięższymobjawemchorobyi częstoprowadzido wyniszczenia.
Badanieelektroencefalograﬁcznezwyklewskazujenarozlanezwolnienieczynnościelektrycznejmózgu.Badaniepłynu mózgowo-rdzeniowego jest zwykle prawidłowe lub
stwierdza się różnego stopnia leukocytozę (limfocytoza)
i zwiększeniestężeniabiałka.Badaniemneuroobrazowym
z wyboruu chorychz zespołemSusacajestrezonansmagnetyczny(MR),którytypowouwidoczniamnogie,wzmacniającesiępopodaniukontrastu,drobnezmianyzlokalizowane
w istociebiałeji szarejorazw cielemodzelowatym(które
jestrzadkąlokalizacjązmiannaczyniopochodnych).32 Wynik
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angiograﬁirezonansumagnetycznegomózgujestprawidłowy,alebadaniemetodąangiograﬁiklasycznejpozwalauwidocznić u niektór ych pacjentów zmiany typowe dla
waskulopatii.W nielicznychprzypadkachzespołuprzeprowadzonazostałabiopsjamózgu,a badaniehistopatologiczne
wykazałoobecnośćmikrozawałówz niewielkim,okołonaczyniowym naciekiem limfocytarnym, jednak bez typowych
cechprawdziwegozapalenianaczyń.
ZewzględunaprzebiegzespołuSusacaw postacispontanicznychremisjii rzutóworazmałąliczbęopisanychprzypadków tej choroby, trudno jest ocenić skuteczność różnych
metodleczenia.W większościprzypadkóww terapiistosuje
się,do momentuprzejściachorobyw fazęnieaktywnąklinicznie,glikokortykosteroidy,lekiimmunosupresyjnei przeciwpłytkowe/przeciwzakrzepowe.31,33
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TABELA 3. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 3 AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCYCH WASKULOPATII OCZNO-MÓZGOWYCH
ZMAPOWANYCH W CHROMOSOMIE 3
Nazwa

Objawy oczne

Objawy neurologiczne

Inne objawy

Dziedziczna retinopatia naczyniowa (HVR)

Mikroangiopatia
Obwód siatkówki i pole tylne

Mnogie drobne zmiany w istocie
szarej i białej
Bóle głowy

Objaw Raynaud

Waskulopatia mózgowo-siatkówkowa (CRV)

Mikroangiopatia
Pole tylne

Rzekomy guz mózgu
Rozległe zmiany w istocie białej
Otępienie
Bóle głowy
Zgon przed 55 rokiem życia

Dziedziczna endoteliopatia, retinopatia,
nefropatia i udar (HERNS)

Mikroangiopatia
Pole tylne

Rzekomy guz mózgu
Rozległe zmiany w istocie białej
Otępienie
Bóle głowy
Udar mózgu
Zgon przed 55 rokiem życia

RETINOPATIE DZIEDZICZNE

Niektórerzadkieretinopatiedziedzicznewiążąsięz występowaniemnieprawidłowościw ośrodkowymukładzienerwowym. Przeprowadzona ostatnio analiza genetyczna trzech
z nichwykazała,żejednostkitenakładająsię(tab. 3).34
RÓŻNE ANGIOPATIE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
Z OBJAWAMI OCZNYMI

Wieleinnychchoróbsystemowychpowodującychudary
niedokrwiennemózgumożeprzebiegaćz zaburzeniamidotyczącyminarząduwzroku(tab. 4).Większośćz nichtochorobydziedziczne,a pojawiającesięw ichprzebieguobjawy
okulistycznepozwalająujawnićzmianyo charakterzeangiopatii.3,11
ENCEFALOPATIA NADCIŚNIENIOWA

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym może dojść
do rozwojuciężkiejencefalopatii,częstoprzejawiającejsię
odwracalną utratą widzenia (nazywaną również zespołem
odwracalnejtylnejencefalopatii)(ryc. 9).35,36 Zmianytypowe
dla retinopatii nadciśnieniowej również mogą wystąpić
obustronniei niezawszekorelująz nasileniemobjawówencefalopatii.Możeimtowarzyszyćobrzęktarczynerwuwzrokowego, imitując wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego,
(ryc. 12).
NEUROPATIE NIEDOKRWIENNE NERWU WZROKOWEGO

Większość chorób naczyniowych obejmujących nerw
wzrokowy zaliczana jest do kategorii przednich i tylnych
neuropatiiniedokrwiennychnerwuwzrokowego,któr ych
podłożemjestchorobamałychnaczyń4 (w celudokładniejszego zapoznania się z tematem patrz artykuł Bonelli
i Arnold w 3 numerzeNeurologic Clinics z 2010r.).

34

Zajęcie nerek

RETINOPATIA I ŚREDNICA NACZYŃ SIATKÓWKI A RYZYKO
UDARU NIEDOKRWIENNEGO MÓZGU I CHOROBY WIEŃCOWEJ

Wynikikilkubadańwykazały,żezmianymikronaczyniowe
siatkówkiwiążąsięz występowaniemudaruniedokrwiennegomózgu,zgonemz powoduudaru,występowaniemchoroby niedokrwiennej serca, zaburzeń funkcji poznawczych,
a takżeobecnościąw badaniuMRzmiannaczyniopochodnychw istociebiałejmózguorazzanikumózgu.37-40 W tych
badaniachobecnośćzmiannaczyniowychsiatkówki(uogólnionei ogniskowezwężenietętniczeksiatkówki,zwężenia
tętniczo-żylne,mikotętniaki)i zmiancharakterystycznychdla
retinopatii(kłębkiwaty,krwotokisiatkówki)byłaocenianana
fotograﬁachdnaoka.37-40

Tętniaki,przetokii malformacje
naczyniowe
TĘTNIAKI

Najczęściejobserwowaneneurookulistyczneobjawyobecnościtętniakówwewnątrzczaszkowychsąwtórnedo lokalnegoefektumasywywieranegonasąsiadującenerwyczaszkowe.
Równieistotnyjakbezpośredniefektmasymożebyćpulsującycharaktertętniaka.41 Objawyzwiązanez obecnościątego
typumalformacjinaczyniowejzależąod jejlokalizacjii rozmiaru.Tętniakiwywodzącesięz tętnicyocznej,jamistegoodcinkatętnicyszyjnejwewnętrznej,tętnicyłączącejprzedniej
lubinnychodcinkówICAmogąpowodowaćobjawyjednostronnejneuropatiinerwuwzrokowegolububytkipolawidzenia związane z uciskiem na skrzyżowanie nerwów
wzrokowych.42 Rzadziejobserwujesięjednoimienneniedowidzeniepołowicze,wynikającez uciskunadrogęwzrokową.
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TABELA 4. RÓŻNE ANGIOPATIE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO Z OBJAWAMI OCZNYMI
Choroba

Objawy oczne

Mechanizm angiopatii

Dziedziczenie

Nerwiakowłókniakowatość
typu 1

Nerwiakowłókniaki, guzki Lisha,
glejaki nerwu wzrokowego,
hamartoma siatkówki

Rozwarstwienie tętnic, tętniaki,
nerwiakowłókniaki, nerwiaki
zwojowokomórkowe

Autosomalnie dominujące

Zespół von Hippla-Lindaua

Naczyniaki siatkówki

Hemangioblastoma móżdżku, pnia mózgu
i rdzenia kręgowego

Autosomalnie dominujące

Stwardnienie guzowate
(choroba Bourneville’a)

Hamartoma siatkówki

Tętniaki wewnątrzczaszkowe, zespół
moya-moya

Autosomalnie dominujące

Zespół Rendu-Oslera-Webera

Teleangiektazja siatkówki

Malformacje tętniczo-żylne, naczyniaki
żylne, tętniaki, teleangiektazja oponowa

Autosomalnie dominujące

Zespół Sturge’a-Webera

Naczyniaki skóry, spojówek,
nadtwardówki, naczyniówki,
jaskra

Naczyniak żylny pajęczynówki, malformacje
tętniczo-żylne, nieprawidłowości żył i zatok

Możliwe autosomalnie dominujące
Większość sporadyczna

Zespół Wyburn-Masona
(naczyniak groniasty)

Malformacje tętniczo-żylne
siatkówki

Malformacje tętniczo-żylne mózgu
(zwykle pnia mózgu)

Sporadyczne

Ataksja-teleangiektazja
(zespół Louis-Bar)

Teleangiektazje oczno-skórne

Teleangiektazje

Autosomalnie recesywne

Zespół Marfana

Podwichnięcie soczewki,
odwarstwienie siatkówki

Tętniaki, rozwarstwienie aorty

Autosomalnie dominujące

Dysplazja włóknisto-mięśniowa

Zatory siatkówki

Zwężenie tętnic, rozwarstwienie tętnic,
przetoka jamisto-szyjna

Możliwe autosomalnie dominujące
Większość sporadyczna

Zespół Ehlersa-Danlosa (typ IV)

Niedokrwienie oka, pasma
naczyniaste

Tętniaki, przetoka jamisto-szyjna,
rozwarstwienie tętnicy szyjnej lub kręgowej

Heterogeniczne

Pseudoxantoma elasticum
(zespół Gronblad-Strandberga)

Pasma naczyniaste, dno oka
o wyglądzie skórki pomarańczy

Przedwczesna miażdżyca, tętniaki,
przetoka szyjno-jamista

Heterogeniczne

Zespół moya-moya

Tarcza typu kwiatu powoju,
niedokrwienie oka

Niezapalna wewnątrzczaszkowa
waskulopatia okluzyjna

Możliwy związek z innymi
chorobami dziedzicznymi

Choroba Menkesa
(choroba kręconych włosów)

Niedokrwienie oka

Kręte, wydłużone, zamknięte tętnice
mózgowe

Recesywne związane
z chromosomem X

Choroba Fabry’ego (rogowiec
naczyniakowaty rozsiany)

Spiralne zmętnienie rogówki,
krętość naczyń

Depozyty glikosﬁngolipidowe w komórkach
endotelialnych, tętniaki mózgu

Recesywne związane
z chromosomem X

Homocystynuria
i homocysteinemia

Niedokrwienie siatkówki,
podwichnięcie soczewki

Przedwczesna miażdżyca tętnic szyjnych
i dużych tętnic mózgu

Autosomalnie recesywne

CADASIL

Retinopatia naczyniowa

Niemiażdżycowa, nieamyloidowa angiopatia
tętnic pajęczynówki i małych tętnic
przeszywających

Autosomalnie dominujące

MELAS

Zanik nerwu wzrokowego,
przewlekła postępująca
oftalmoplegia zewnętrzna,
retinopatia barwnikowa

Proliferacja mitochondriów w komórkach
mięśni gładkich naczyń mózgowych

Dziedziczenie matczyne (mutacja
punktowa w mitochondrialnym
DNA)

Porażenienerwówgałkoruchowychmożebyćspowodowane
tętniakiemjamistegoodcinkatętnicyszyjnejwewnętrznej.
Tętniakiwywodzącesięz tętnicyłączącejtylnejklasycznieobjawiająsięizolowanymporażeniemnerwuIII,rzadkonatomiast izolowanym uszkodzeniem nerwu bloczkowego lub
odwodzącego(w celudokładniejszegozapoznaniasięz tym
tematempatrzartykułVolpei Prasadw 3numerzeNeurologic Clinics z 2010r.).43
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U pacjentówz krwotokiempodpajęczynówkowymz pękniętego tętniaka wewnątrzczaszkowego można czasem
stwierdzićobecnośćogniskkrwotocznychsiatkówki,podciałemszklistymi krwotokudo ciałaszklistegow jednejlubobu
gałkachocznych(zespółTersona)(ryc. 13).Przypuszczalny
mechanizmpowstawaniatychzmianpolegananagłymwzrościeciśnieniaśródczaszkowegoi centralnegociśnieniażylnegow gałceocznej.Nasileniezaburzeńwidzeniajestróżne,ale
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RYCINA 12. Retinopatia nadciśnieniowa – stadium IV. Zdjęcia oftalmoskopowe ukazują obecność nasilonych obustronnych zmian siatkówkowych
z obrzękiem tarczy nerwu wzrokowego, co sugeruje retinopatię nadciśnieniową w stadium IV. Zwraca uwagę obustronny obrzęk nerwu wzrokowego,
obecność kłębków waty (groty strzałek) i powierzchownych krwotoków siatkówki (gwiazdki). Ciśnienie krwi u badanego pacjenta wynosiło 200/130 mm Hg.

RYCINA 13. Lewostronny zespół Tersona. Zdjęcie oftalmoskopowe przedstawiające obraz krwotoku przedsiatkówkowego pod nerwem wzrokowym
(grot strzałki) u pacjenta z krwawieniem podpajęczynówkowym, odpowiadający zespołowi Tersona.

dopókiniedochodzido uszkodzeniasiatkówki,niestwierdzasięobjawówuszkodzeniadośrodkowejdrogiodruchu
źreniczego.U pacjentówleczonychnaoddzialeintensywnej
terapii,którzymogąniebyćświadomizaburzeńwidzenia,
częstopostawieniediagnozysięopóźnia.Dopókiniestwierdzasięodwarstwieniasiatkówki,leczenietychzmianzwykle
jestodraczane,a zabiegwitrektomiiwykonywanyjesttylko
wtedy, gdy nie dochodzi do samoistnego wchłaniania się
ogniskakrwotocznego.42,43
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W przypadkupęknięciatętniakawyrastającegoz odcinka
wewnątrzjamistegotętnicyszyjnejwewnętrznejlubjejgałęzi
przebiegającychwewnątrzzatokijamistejdochodzido powstaniaprzetokiszyjno-jamistej,a niedo krwawieniapodpajęczynówkowego.
PRZETOKA SZYJNO-JAMISTA

Mechanizmpowstawaniabezpośredniejprzetokiszyjno-jamistejwynikaz bezpośredniejkomunikacjiwewnątrzja-
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RYCINA 14. Pośrednia przetoka oponowa szyjno-jamista z obustronnym porażeniem nerwu szóstego. A. 55-letnia kobieta z obustronnym porażeniem
nerwu VI, zezem zbieżnym i poszerzeniem naczyń nadtwardówkowych obu gałek ocznych. MR mózgu w płaszczyźnie poprzecznej w czasie T2 zależnym
ukazuje przekrój przez górną część oczodołów (B), a MR mózgu w płaszczyźnie czołowej w czasie T1 zależnym z podaniem środka kontrastowego
i w sekwencji osłabienia sygnału tłuszczu (C) ukazuje poszerzenie obu żył ocznych górnych (groty strzałek). Badanie metodą klasycznej angiograﬁi
wykazało obecność złożonej pośredniej przetoki szyjno-jamistej, drenującej głównie naczynia tylne.

mistegoodcinkatętnicyszyjnejz zatokąjamistąi związanej
z tymdużejprędkościprzepływukrwiprzeznaczynie.44 Do
powstaniategotypuprzetokimożedojśćnaskutekurazu
bądźpęknięciaistniejącegowcześniejtętniakawewnątrzjamistegoodcinkaICA.Objawyocznezwiązanez jejobecnością zwykle są wyraźne i obejmują wytrzeszcz, obrzęk
okołooczodołowy, obrzęk spojówek, poszerzenie naczyń
nadtwardówkowych, szum w okolicy oczodołu, oftalmoplegię,wzrostciśnieniawewnątrzgałkowego,poszerzenie
lubzamknięcieżyłsiatkówkii obrzęktarczynerwuwzrokowego.45
Mechanizmpowstawaniapośredniejprzetokiszyjno-jamistejzwiązanyjestz pośredniąkomunikacjąmiędzygałęziami
oponowymitętnicyszyjnejwewnętrzneji zewnętrzneja zatoką jamistą. Częściej występuje ona u kobiet w średnim

Tom 6 Nr 1 2011 • Neurologia po Dyplomie
www.podyplomie.pl/neurologiapodyplomie

i starszymwieku.Charakterobjawówneurookulistycznych
zależyod prędkościprzepływukrwii różnisięod klasycznegozespołuzwiązanegoz obecnościąbezpośredniejprzetoki
szyjno-jamistejizolowanymszmerem,objawamiporażenia
nerwugałkoruchowegolubpoprostu„czerwonymokiem”
(ryc. 14). Dlatego rozpoznanie tego rodzaju przetoki jest
trudniejszei częstoopóźnione.
Obrazowanieoczodołumetodątomograﬁikomputerowej
lubrezonansumagnetycznegotypowouwidoczniaposzerzenieżyłocznychgórnych,pogrubieniemięśnizewnątrzgałkowychlubposzerzeniezatokijamistej(ryc. 14).Angiograﬁa
klasycznajestnajlepsząmetodąpotwierdzającąobecność
przetokiszyjno-jamistej,któraw wieluprzypadkachmoże
byćzamkniętaz dostępuwewnątrznaczyniowegow trakcie
badania.
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RYCINA 15. Prawostronne jednoimienne niedowidzenie połowicze związane z obecnością malformacji tętniczo-żylnej w obrębie lewego płata potylicznego.
A. Pole widzenia Humphreya 24-2 pokazuje niecałkowite symetryczne prawostronne niedowidzenie połowicze. B. MR mózgu w płaszczyźnie poprzecznej
uwidocznił obecność heterogennego, niejednolitego sygnału hipointensywnego w obrębie lewego płata potylicznego. C. Klasyczna angiograﬁa potwierdziła
obecność malformacji tętniczo-żylnej lewego płata potylicznego.
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MALFORMACJE TĘTNICZO-ŻYLNE

Wewnątrzczaszkowemalformacjetętniczo-żylnemogąbyć
przyczynąkrwotokuśródmózgowegolubpodpajęczynówkowego,napadówpadaczkowychlubmogąwywoływaćefekt
masy.46,47 Malformacjezlokalizowanew obrębiepłatapotylicznego mogą objawiać się epizodycznymi zaburzeniami
wzrokowymi,imitującymimigrenowąauręwzrokową.Często
wiążąsięonez występowaniemubytkówpolawidzeniapod
postaciąjednoimiennegoniedowidzeniapołowiczego,conajczęściejjestwynikiemkrwawieniaz malformacjilubstanowi
powikłaniejejleczenia(ryc. 15).Malformacjetętniczo-żylne
zlokalizowanew tylnymdoleczaszkizwyklepowodująprzemijającelubprzetrwałedwojenieobrazu,częstozewspółistniejącymi innymi objawami neurologicznymi. Obecność
malformacjiw obrębieoczodołumanifestujesięzespołem
objawówo ostrymlubpodostrymprzebiegu,obejmującym
wytrzeszcz,obrzękpowiek,oftalmoplegię,utratęwidzenia
i wzrostciśnieniaśródgałkowego.
Malformacjetętniczo-żylnesiatkówkistwierdzasięrzadko.
Czasamisąizolowane,alemogąteżbyćzwiązanez obecnościąmalformacjiwewnątrzczaszkowychlubtwarzy.48
NACZYNIAK JAMISTY

Naczyniakijamistenajczęściejzlokalizowanesąw tylnym
doleczaszki,a w przypadkukrwawieniaobjawiająsiędwojeniemobrazu.46 Naczyniakijamistewystępującerodzinniesą
częstomnogiei mogąbyćzwiązanezewspółistnieniemmałych,groniastychnaczyniakówsiatkówki,którew większości
przypadkówniedająobjawów(ryc. 16).

Chorobyżył
ZAMKNIĘCIE ŻYŁY ŚRODKOWEJ SIATKÓWKI I JEJ ODGAŁĘZIEŃ

Zamknięcieżyłyśrodkowejsiatkówki(centralretinalvein
occlusion, CRVO) jest częstym schorzeniem okulistycznym
u pacjentówwpodeszłymwieku,zwyklezwiązanymz obecnościączynnikówryzykamiażdżycynaczyń.49 Dozamknięciażyły
środkowejsiatkówkidochodziprzypuszczalnienaskutekuciskuwewnątrznerwuwzrokowegoprzeztętnicęśrodkowąsiatkówki.CRVOjestteżnajczęstszymnaczyniowympowikłaniem
okulistycznym stanów nadkrzepliwości, podczas gdy CRAO
i neuropatia niedokrwienna nerwu wzrokowego rzadziej są
związanez zaburzeniamikrzepnięcia.Pacjenciz CRVOskarżą
sięnazamgleniewidzenia,któregonasileniezależyod zaawansowaniazmiannaczyniowychi związanegoz niminiedokrwieniasiatkówki.Badanieoftalmoskopoweuwidaczniaobecność
rozlanych, powierzchownych krwotoków siatkówki, obrzęk
siatkówkii plamki,poszerzeniei krętośćżyłorazobrzęktarczy
nerwuwzrokowego(ryc. 17).Obecnośćkłębkówwatysugerujewspółistniejąceniedokrwieniesiatkówki,cojestniekorzystnymczynnikiemprognostycznymw odniesieniudo powrotu
funkcjiwidzenia.Neowaskularyzacjasiatkówki,tarczynerwu
wzrokowegoi tęczówkipredysponujedo powstawaniakrwotokówdo ciałaszklistego,odwarstwieniasiatkówkinaskutek
jejpociąganiai do rozwojujaskry.Leczenietegozaburzeniajest
główniedomenąokulistówi manaceluzmniejszenieobrzęku
plamki,a takżezapobieganiezmianomlubusunięciezmian
związanychz nowotworzeniemnaczyńi jegopowikłań.50

RYCINA 16. Naczyniak jamisty siatkówki. Zdjęcie oftalmoskopowe oka lewego, ukazujące obecność małego naczyniaka jamistego siatkówki nad nerwem
wzrokowym (grot strzałki).
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RYCINA 17. CRVO oka prawego. Zdjęcie oftalmoskopowe, ukazujące CRVO oka prawego z poszerzeniem i skręceniem naczyń żylnych, obecnością
mnogich krwotoków siatkówkowych i obrzękiem tarczy nerwu wzrokowego.

Dozamknięciagałęziżyłysiatkówki(BRVO)dochodzina
skutekichbezpośredniegouciskuprzezgałęzietętnicysiatkówkowej przebiegające w tej samej warstwie siatkówki
w miejscuskrzyżowaniatętniczo-żylnego(ryc. 18).Objawy
niedrożnościżyłysąograniczonedo obszarusiatkówkidreno-

wanegoprzezzamkniętągałąź.Nasileniezaburzeńwidzenia
zależyod lokalizacjizamkniętejgałęziżylneji zajęciabądźteż
zaoszczędzenia plamki. Rokowanie zwykle jest lepsze niż
w przypadkuCRVO.51

RYCINA 18. BRVO. Zdjęcie oftalmoskopowe ukazujące BRVO w dolno-skroniowym obszarze siatkówki oka prawego. Żyła jest zamknięta w wyniku ucisku
spowodowanego przez tętnicę w miejscu skrzyżowania tętniczo-żylnego (grot strzałki). Obszar krwotoków powierzchownych siatkówki jest ograniczony
do terytorium drenowanego przez zamkniętą żyłę.
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RYCINA 19. Zakrzepica żylna mózgu. A. Zdjęcia dna oka, ukazujące obustronny wyraźny obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, będący wynikiem nadciśnienia
śródczaszkowego. (B) Wenogram rezonansu magnetycznego mózgu (po lewej przekrój czołowy; po prawej przekrój osiowy), ukazujący zamknięcie prawej
zatoki poprzecznej i prawej zatoki esowatej (groty strzałek).

ZAKRZEPICA ŻYLNA MÓZGU

Zawałmózguzwiązanyz zakrzepicążylnąmożeprzejawiać
sięwystąpieniemostrychneurologicznychobjawówogniskowych,takichjakjednoimienneniedowidzeniepołowiczelub
porażenienerwugałkoruchowego,zwyklez towarzyszącym
bólemgłowylubzaburzeniamistanupsychicznegopacjenta.52,53 Większośćobjawówneurookulistycznychzwiązana
jestjednakzewzrostemciśnieniasródczaszkowego54 i obejmujeobrzęktarczynerwuwzrokowegoi dwojenieobrazu
wynikające z jedno- lub obustronnego porażenia nerwu
odwodzącego(ryc. 19).Rozpoznaniei postępowaniew przypadkuzakrzepicyżylnejmózguzostałoszczegółowoprzedstawionew artykuleWallw3numerzeNeurologic Clinics
z 2010r.
Zakrzepicazatokijamistejwystępujebardzorzadko,przebiegaw sposóbostryi objawiasiębolesnymwytrzeszczem
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gałkiocznejz obrzękiempowiek,oftalmoplegią,retinopatią
zastoinowąi utratąwidzenia.55

Podsumowanie
Chorobynaczyniowemózgusączęstozwiązanez występowaniemobjawówneurookulistycznych,którychcharakter
i nasileniezależyprzedewszystkimod rodzaju,średnicyi lokalizacjinaczyńobjętychpatologiąorazod mechanizmupowstawania zmiany naczyniowej. Badanie oftalmoskopowe
pozwalanabezpośrednieuwidocznieniekrążeniasiatkówkowego,któremawielewspólnychcechcharakterystycznych
dlamikrokrążeniamózgowegoi możebyćwykorzystanejako
markerchorobynaczyniowej.
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