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Cel pracy: 

Zespół odwracalnego zwężenia naczyń  
mózgowych (RCVS) - objawy: 

•Ból głowy 
•Drgawki 

•Zaburzenia widzenia 
•Afazja czuciowa 
•Afazja ruchowa 

•Niedowład połowiczy 

O2 

Celem naszej pracy jest przedstawienie przypadku pacjenta z zespołem 
odwracalnego zwężenia naczyń mózgowych. 

RCVS występuje, gdy uporczywy skurcz naczyń krwionośnych powoduje zwężenie 
tętnic. Zmniejsza to przepływ krwi i dostarczanie tlenu do dotkniętego obszaru mózgu 

i nazywa się to zwężeniem naczyń mózgowych.  
 



Opis przypadku 

1) 4 lipca 2019 r. - 32-letni mężczyzna z sarkoidozą - epizod nagłego zatrzymania 
akcji serca z powodu migotania komór 

 
 

2) sedacja i intubacja => poprawa => zatrzymanie sedacji 
 
 

3) 24 lipca 2019 r.- trwający kilka godzin epizod zaburzeń mowy typu afazji i 
osłabienia prawej kończyny górnej 

 
 

4) udar lewej półkuli mózgu? 
 
 

5) TK i angio-TK => zmiany hypodensyjne i rozległe zwężenie naczyń 







Opis przypadku 
6) deficyty neurologiczne + wyniki angio-TK => izolowane pierwotne zapalenie 

naczyń ośrodkowego układu nerwowego (PACNS)? 
 
 

7) steroidy + immunosupresja 
 
 

8) RM głowy - bez znaczących nieprawidłowości 
 
 

9) cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA) - prawidłowe unaczynienie mózgowe 
 
 

10) => przemijające zwężenie 
 
 

Wniosek: Zespół odwracalnego zwężenia naczyń mózgowych (RCVS) w     przebiegu 
migreny z aurą 







Wnioski 

U przedstawionego pacjenta z nawracającymi rzadkimi epizodami 
migreny z aurą podczas jednego z epizodów odnotowano pewne cechy 

zwężenia naczyń mózgowych w badaniach obrazowych. 
 
 

Został błędnie zdiagnozowany i potraktowany jako PACNS. 
 
 

Ustanie zwężenia naczyń po kilku tygodniach sugerowało rozpoznanie 
RCSV w przebiegu migreny i pozwoliło na przerwanie niepotrzebnej 

immunosupresji. 
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