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Udar mózgu według danych Światowej Organizacji Zdrowia stanowi 3 co do częstości 
przyczynę zgonów oraz główną przyczynę trwałego inwalidztwa. Rocznie w Polsce na 
udar mózgu zapada około 60 000 osób. 

Obustronny udar niedokrwienny w obrębie wzgórza stanowi 0,1–2% przypadków udarów 
niedokrwiennych mózgu i 4–18% wszystkich udarów wzgórza. 

Do niedokrwienia wzgórza może dojść w wyniku upośledzenia przepływu krwi przez 
tętnicę łączącą tylną, tętnicę tylną mózgu oraz tętnicę naczyniówkową przednią. Jednym 
z wariantów anatomicznych unaczynienia wzgórza jest tak zwana tętnica Percherona. 



Tętnica Percherona tworzy wspólny pień tętniczy odchodzący najczęściej od proksymalnego odcinka 
jednej z tętnic tylnych mózgu i odpowiada za unaczynienie przyśrodkowej części śródmózgowia oraz 
przyśrodkowych części obu wzgórz



OPIS PRZYPADKU

Pacjent 70-letni Przyjęty do Oddziału Neurologii z powodu epizodycznych 
bólów głowy oraz zaburzeń świadomości (pacjent znaleziony nieprzytomny, po śnie 
nocnym) 



OPIS PRZYPADKU

W badaniu neurologicznym przy przyjęciu stwierdzono: 

Chory głęboko podsypiający, wybudzający się na silne bodźce bólowe 
grymasem twarzy i spontanicznymi ruchami kończyn, bez wyraźnej 
lateralizacji, z obecna bradykardią38-45/min, RR 140/80 mmHg.



OPIS PRZYPADKU

• W badaniach laboratoryjnych nie uwidoczniono istotnych odchyleń. 

• Na podstawie badań w Ośrodku Ostrych Zatruć, wykluczono 
toksyczne tło objawów.

• W badaniu Angio Tk głowy uwidoczniono fenestrację tętnicy tylnej 
mózgu lewej w odcinku P1, poza tym obraz Angio TK mózgowia 
prawidłowy 



OPIS PRZYPADKU

W przebiegu czasu obserwowano stopniową poprawę stanu 
świadomości (chory splątany, zdezorientowany allopsychicznie z 
niepamięcią zdarzeń) oraz ustąpienie bradykardii.

Pojawiły się zaburzenia gałkoruchowe (ograniczenie ruchomości 
gałek ocznych z przewagą ku górze, zmienne dwojenie obrazu we 
wszystkich kierunkach) oraz niewielki deficyt piramidowy lewostronny z 
zajęciem n VII.



OPIS PRZYPADKU

W TK mózgowia uwidoczniono obustronne ogniska hipodensji bez cech wzmocnienia kontrastowego. 



OPIS PRZYPADKU
Wykonane badanie MR ujawniło zmiany w zakresie obu wzgórz  jak w 
przypadku niedokrwienia typu tętnicy Percherona.



OPIS PRZYPADKU

Rozszerzono diagnostykę o:

• EEG – zapis bez cech napadowości

• Holter EKG – rytm wiodący zatokowy śr 61/min, blok AV I, liczne nadkomorowe 
pobudzenia dodatkowe, 180 pobudzeńkomorowych, morfologia QRS o typie bloku 
odnogi

• USG tt szyjnych i kręgowych – bez cech istotnych hemodynamicznie 

• TCD – Koło Willisa przepływ krwi symetryczny, laminarny, w granicach normy. 
Układ kręgowo-podstawny przepływy krwi o prawidłowym kierunku prędkości w 
dolnej granicy normy  



OPIS PRZYPADKU

W trakcie hospitalizacji prowadzono wielokierunkowe leczenie 

Przeciwpłytkowe (Acard 75mg p.o)

Przeciwzakrzepowe (Fragmin 2500j.m AXA/0,2ml s.c)

Przeciwobrzękowe (Mannitol 15% 0,15g/ml)

Pozostałe leki: Formetic 0,5g, Nebilet 5mg, Tritace 10mh, Zahron 0,01g.



OPIS PRZYPADKU

Po zastosowanym leczeniu uzyskano częściową regresję deficytu 
neurologicznego – utrzymywały się mniejsze w nasileniu zaburzenia 
gałkoruchowe i diplopia oraz śladowy deficyt piramidowy lewostronny. 

Pacjenta skierowano na dalszą terapię w ramach Oddziału Rehabilitacji 
Neurologicznej
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