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Summary
Background:

Monocular vision disorder is a characteristic symptom of brain ischemia of the second to fourth
stage of Milikan’s scale. Partial occipital epilepsy, where optic symptoms are usually bilateral and
convulsion or automatisms appear later, is seldom the cause.

Case report:

In this paper the authors present a special case of a vision disorder in a 13-year-old boy in
whom kinking of the internal carotid artery (ICA) was recognized in the first stage of diagnostic
examination and treatment as the basic cause of the disorder. Other causes were not affirmed.
Surgical angioplasty of the carotid artery was performed with the restoration of proper circulation.
Despite the treatment, the symptoms persisted. In the further course of the disease, after repeated
diagnostic imaging, childhood epilepsy with occipital spikes was recognized as the cause of the
monocular anopsy. All the symptoms disappeared after pharmacological treatment.

Conclusions:

The surgeon must prove that the neurological symptoms are caused by kinking of the internal
carotid artery and that no other etiology exists.
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Wst´p
Zaburzenia widzenia jednooczne pod postacià amaurosis fugans, b∏yskawic czy te˝ w´drujàcych punktów
najcz´Êciej spowodowane sà zaburzeniami przep∏ywu
w odpowiadajàcej za ukrwienie ga∏ki ocznej t´tnicy szyjnej wewn´trznej. Objaw ten jest jednym z najbardziej charakterystycznych dla drugiego i czwartego stadium niedokrwienia mózgu w skali Millikana [1]. Spowodowany jest
najcz´Êciej mikrozatorami tworzàcymi si´ w zw´˝onym
naczyniu – wywo∏ujà je owrzodzenia czy te˝ mi´kkie
zmiany mia˝d˝ycowe wysy∏ajàce na obwód, wraz ze
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strumieniem krwi, agregaty p∏ytek krwi, przyÊcienne
zakrzepy, kryszta∏y cholesterolu czy te˝ oderwane drobne fragmenty blaszki mia˝d˝ycowej [1,2,3]. Podobny efekt
mikrozatorowoÊci powstaje na skutek powstania turbulentnego przep∏ywu nad miejscem zw´˝enia lub poszerzenia
(t´tniaki t´tnic). Efekt mogà tak˝e wywo∏aç wrodzone lub
nabyte zmiany w zakresie t´tnic szyjnych wewn´trznych
w postaci kàtowych zagi´ç [4,5]. Podstawà diagnostyki sà
nieinwazyjne badania ultrasonograficzne, rezonans magnetyczny z opcjà naczyniowà (angio-MR) oraz inwazyjna
angiografia czy te˝ angio-TK [1,6,7,8]. Jednooczne zaburzenia widzenia mogà równie˝ bardzo rzadko powstaç
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w przypadku schorzeƒ neurologicznych. Najcz´Êciej
charakteryzujà si´ one zaburzeniami ostroÊci widzenia,
wielkoÊci pola widzenia, sà one obuoczne w przypadkach,
gdy nie dotyczà nerwu wzrokowego.

Opis przypadku
W pracy przedstawiamy szczególny przebieg zaburzeƒ
widzenia u 13-letniego ch∏opca bez obcià˝eƒ oko∏oporodowych, rozwijajàcego si´ prawid∏owo i bez istotnego wywiadu chorobowego. W 1998 r. w trakcie zabawy
dozna∏ urazu g∏owy okolicy potylicznej, niewymagajàcego
hospitalizacji. W pó∏ roku póêniej wystàpi∏y trwajàce
od 5 do 10 min incydenty zaniewidzenia na oko prawe.
Ch∏opiec zosta∏ przyj´ty do Oddzia∏u Neurologii Dzieci´cej
Szpitala Specjalistycznego. Podawa∏ wówczas nie tylko
incydenty zaniewidzenia, ale równie˝ pojawianie si´
w´drujàcych punktów lub wr´cz „konfetti”. Stan ten
wyst´powa∏ kilkakrotnie w ciàgu tygodnia i trwa∏ od
kilku sekund do kilku minut, pacjent wiàza∏ pojawianie
si´ objawów cz´Êciowo ze zmianami pozycji cia∏a i g∏owy
(niezbyt pewnie). W badaniu fizykalnym i neurologicznym nie stwierdzono odchyleƒ od normy. W badaniach
laboratoryjnych: OB, morfologia krwi, badanie ogólne
moczu, poziom elektrolitów i cukru oraz funkcja nerek
i wàtroby by∏y prawid∏owe. Równie˝ nie wykazano
zaburzeƒ gospodarki t∏uszczowej, poziomu hormonów
tarczycy i uchwytnych odchyleƒ w uk∏adzie krzepni´cia.
Ch∏opiec prawid∏owo rozwini´ty fizycznie i umys∏owo
o odpowiedniej wadze i wzroÊcie. W badaniu okulistycznym nie wykazano zaburzeƒ ostroÊci widzenia, dno oka
obustronnie prawid∏owe. Natomiast w badaniu pola
widzenia oka prawego wykazano niewielkie obni˝enie
pobudliwoÊci siatkówki w okolicy plamki Êlepej, lewe oko
bez istotnych zmian.
Bioràc pod uwag´ mo˝liwoÊç padaczki potylicznej wykonano badanie EEG, które zarówno w spoczynku i po deprywacji snu wykaza∏o zapis w normie z wyjàtkiem zarejestrowanej pojedynczej zmiany napadowej w okolicy potylicznej.
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g∏owy. Wykonano tak˝e angiografi´ fluoresceinowà siatkówek, która wykaza∏a obustronnie prawid∏owe wype∏nianie
si´ naczyƒ.
Dla potwierdzenia zmian wykazanych w USG oraz celem
przedstawienia ca∏oÊci krà˝enia w zakresie t´tnic dog∏owowych oraz wewnàtrzczaszkowych zdecydowano wykonaç angiografi´ magnetycznego rezonansu (angio-MR).
W badaniu potwierdzono istnienie kàtowego zagi´cia
t´tnicy szyjnej wewn´trznej prawej ze znacznym zmniejszeniem przep∏ywu oraz poststenotycznym poszerzeniem
(ryc. 1). Pozosta∏e naczynia zewnàtrz i wewnàtrzczaszkowe
nie wykazywa∏y istotnych zmian.
Na podstawie obrazu klinicznego i wykonanych badaƒ
pacjent zosta∏ zakwalifikowany do leczenia operacyjnego – zabiegu plastycznego t´tnicy szyjnej wewn´trznej
prawej. Wskazaniem do zabiegu by∏y zmiany anatomiczne w zakresie t´tnicy pod postacià znacznych zaburzeƒ
wielkoÊci przep∏ywu, jej poszerzenia, a zw∏aszcza turbulencje. Szczególnie istotne by∏y jednostronne objawy oczne
po stronie zmienionej t´tnicy szyjnej wewn´trznej prawej.
Zw∏aszcza wa˝ne w wywiadzie by∏y widziane w´drujàce
punkty w postaci licznych p∏atków sugerujàcych objawy
mikrozatorowoÊci, kilkuminutowe incydenty ca∏kowitej
utraty widzenia jak równie˝ nie wykazanie innej przyczyny
dla tych objawów.
Pacjent zosta∏ przyj´ty do Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej
we Wroc∏awiu (historia choroby nr 824/2000.). Po krótkim
przygotowaniu w dniu 5 czerwca 2000 wykonano zabieg
operacyjny w znieczuleniu ogólnym, nadciÊnieniu oko∏o
30 mm Hg oraz hemodilucji. W ci´cia pod∏u˝nego szyi po
stronie prawej ods∏oni´to t´tnic´ szyjnà wspólnà wraz z jej
podzia∏em. Po wypreparowaniu ku górze t´tnicy szyjnej
wewn´trznej stwierdzono jej kàtowe zagi´cie z wyraênym
poszerzeniem powy˝ej. Ka˝dorazowo wraz z falà t´tna
stwierdzano pog∏´bianie si´ zagi´cia, powy˝ej którego

Kontynuujàc diagnostyk´ wykonano tomografi´ komputerowà g∏owy. W badaniu tym nie wykazano zmian anatomicznych mózgowia, przestrzenie p∏ynowe równie˝ bez
zmian.
Wobec podawanych objawów zarówno zaniewidzenia jednoocznego oka prawego, jak przede wszystkim widziane
przed okiem zaburzenia widzenia pod postacià licznych
b∏ysków i w´drujàcych punktów („konfetti”), wykonano
badanie t´tnic dog∏owowych przy u˝yciu metody kolor
duplex-Doppler. W badaniu stwierdzono, ˝e obie t´tnice
szyjne wspólne oraz t´tnica szyjna wewn´trzna lewa nie
wykazujà zmian. SzerokoÊç, przebieg t´tnic oraz szybkoÊç
przep∏ywu i wskaênik oporu nie wykaza∏y odchyleƒ od
normy. Natomiast prawa t´tnica szyjna wewn´trzna,
w´˝sza o oko∏o 1 milimetr od lewej, w odcinku górnym (pod
kàtem ˝uchwy) wykazywa∏a kolankowate zagi´cie, w miejscu, którego pr´dkoÊç zwi´ksza∏a si´ do 150–220 cm/sek. Za
zagi´ciem stwierdzono poststenotyczne poszerzenie t´tnicy.
W miejscu kàtowego zagi´cia widoczny by∏ turbulentny
przep∏yw. T´tnice kr´gowe prawid∏owo dro˝ne, przep∏ywy
dog∏owowe bez istotnych odchyleƒ w trakcie zmian pozycji

Figure 1. Angio-MR shows a kinking of the right internal carotid
artery.
Rycina 1. Angio-MR. Obraz kàtowego zagi´cia prawej t´tnicy szyjnej
wewn´trznej.
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by∏o ono znacznie s∏absze w porównaniu z poczàtkowym
odcinkiem. Przy badaniu palpacyjnym wyczuwalny mocny
szmer w miejscu zagi´cia (ryc. 2).
Wypreparowano t´tnic´ powy˝ej jej poststenotycznego poszerzenia nie stwierdzajàc przyczyny zagi´cia (np.
przew´˝ajàcy zrost) a jedynie znaczne jej wyd∏u˝enie
powodujàce kinking zw∏aszcza przy zwracaniu g∏owy na
wprost czy te˝ w prawo Zdecydowano wykonaç plastyk´
t´tnicy. Odci´to jà od podzia∏u, za∏o˝ono czasowy dren
przep∏ywowy o kalibrze odpowiednim dla t´tnicy szyjnej
wewn´trznej. Nast´pnie przemieszczono t´tnice ku do∏owi
o ponad 2 centymetry i naci´to jà ku górze a t´tnic´ szyjnà
wspólna ku do∏owi uzyskujàc wyprostowanie si´ t´tnicy
szyjnej wewn´trznej i jednoczeÊnie znaczne poszerzenie
zespolenia t´tnic. Nie zdecydowano o wyci´ciu odcinka naczynia uwa˝ajàc, ˝e taki sposób post´powania jest
bezpieczniejszy a samo zespolenie szersze a tym samym
zapobiega ono ewentualnemu pooperacyjnemu zw´˝eniu
(ryc. 3). Szew naczyniowy z materia∏u wch∏anianego. Pod
koniec zespolenia usuni´to dren przep∏ywowy, a ca∏kowity
czas zamkni´cia t´tnicy zawar∏ si´ w 2 minutach. Zabieg
zakoƒczono szwem warstwowym pow∏ok z pozostawieniem drenu Redona, opatrunek ja∏owy. Pacjent wybudzony
po zabiegu bez zmian neurologicznych. W dalszym leczeniu
stosowano do chwili wypisu heparyn´.
Przebieg pooperacyjny bez powik∏aƒ, jednak ju˝ w 4 dobie
pooperacyjnej wystàpi∏ incydent zaburzeƒ widzenia pod
postacià „sypiàcych si´ konfetti”. Wykonano kontrolne
badanie USG t´tnic dog∏owowych nie stwierdzajàc zmian
zw∏aszcza w zakresie operowanej t´tnicy, gdzie szerokie
zespolenie by∏o prawid∏owo dro˝ne i wykazano jedynie
nieco kr´ty przebieg bez zaburzeƒ przep∏ywu a zw∏aszcza
turbulencji. Wypis w 6 dobie pooperacyjnej po zdj´ciu
szwów.
W trakcie kontrolnych badaƒ w 6 tygodniu oraz w trzy
miesiàce po zabiegu ch∏opiec podawa∏ okresowe zaburze-

Figure 2. Intra-operation view: significant kinking of the internal
carotid artery (arrow).
Rycina 2. Obraz Êródoperacyjny – znaczne kàtowe zagi´cie t´tnicy
szyjnej wewn´trznej (strza∏ka).
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nia widzenia. By∏y one rzadsze ni˝ przed zabiegiem jednak o tym samym charakterze. Z tego powodu wykonano kolejne kontrolne badanie kolor duplex-Doppler, które
wykaza∏o prawid∏owe stosunki anatomiczne jak równie˝ nie wykaza∏o zaburzeƒ przep∏ywu krwi zw∏aszcza
w operowanej t´tnicy. Dodatkowo wykonano angiografi´
fluoresceinowà, która wykaza∏a obustronnie prawid∏owe
wype∏nianie si´ naczyƒ siatkówki.
Wobec braku post´pu w leczeniu, pacjenta ponownie
hospitalizowano w oddziale Neurologii Dzieci´cej DolnoÊlàskiego Szpitala Specjalistycznego w kwietniu 2001.
Wykonane badanie USG t´tnic dog∏owowych wykaza∏o
prawid∏owy stan t´tnic szyjnych wspólnych i wewn´trznych oraz kr´gowych. Lewa t´tnica szyjna wewn´trzna
o prostym przebiegu Êrednicy 5,0–5,2 mm. Prawa t´tnica
szyjna wewn´trzna o g∏adkich Êcianach prostym przebiegu na poczàtkowym 3 cm odcinku, w cz´Êci dalszej tworzy ∏agodne ∏ukowate wygi´cie. Na ca∏ej d∏ugoÊci badanego naczynia (4,5 cm) nie wykazano istotnych zaburzeƒ
przep∏ywu (brak odcinkowych przyÊpieszeƒ Êwiadczàcych
o istotnych zagi´ciach lub przeszkodach w przep∏ywie).
Przep∏yw nieznacznie wzmo˝ony w porównaniu z naczyniem przeciwnym. Transkranial Doppler wykaza∏ symetryczny przep∏yw przez t´tnice Êrodkowe mózgu (MFV
symetryczny) oraz nieco obni˝ony przez lewà t´tnic´
przednià mózgu.
Zdecydowano z tego powodu powtórzyç angio-MR Prawa
(operowana) t´tnica szyjna wewn´trzna o falistym przebiegu (ryc. 4).
Natomiast powtórna analiza wczeÊniejszego badania t´tnic
Êródczaszkowych wykaza∏a istnienie zagi´cia kàtowego
lewej (nieoperowanej) t´tnicy szyjnej wewn´trznej w odcinku poza czaszkowym przy podstawie czaszki, którego tylko
cz´Êciowo obj´to (ryc. 5).
Najistotniejszym badaniem okaza∏o si´ ponownie wykonane EEG: czynnoÊç fal alfa 10 hz o Êredniej amplitudzie, symetryczna. W odprowadzeniach T5-01, T6-02,
C4-P4 zarejestrowano pojedyncze zespo∏y iglicy-fali.

Figure 3. Status post reimplantation of the internal carotid artery.
Rycina 3. Stan po zabiegu reimplantacji t´tnicy szyjnej wewn´trznej.
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Figure 5. Kinking of the left internal carotid-correlation with TCD
examination.
Rycina 5. Widoczne kàtowe zagi´cie lewej t´tnicy szyjnej wewn´trznej
– korelacja z badaniem TCD.

Figure 4. Check-up angio-MR images of the carotid artery and
vertebral artery in the coronal plane.
Rycina 4. Kontrolne badanie angio-MR t´tnic szyjnych i kr´gowych
w p∏aszczyznach czo∏owych.

W mapowaniu iglic wy∏adowania rozpoczynajà si´ w okolicy potylicznej lewej promieniujàc wtórnie do potylicznej
prawej, a nast´pnie prawej skroniowej. Ponadto w prawej
okolicy potylicznej zarejestrowano pojedyncze fale ostre
oraz jednorazowo uogólnione nieregularne zespo∏y iglicfali. HV i Fs ujemne. Orzeczenie – zapis nieprawid∏owy,
zmiany napadowe dwupotyliczne. Wzrokowe potencja∏y
wywo∏ane: wynik nieprawid∏owy, obustronnie nieznacznie wyd∏u˝ona atencja za∏amka P100 potencja∏u wzrokowego nieco bardziej po stronie lewej. Amplituda odpowiedzi w granicach normy.
W tej sytuacji ze wzgl´du na brak poprawy po leczeniu
operacyjnym, charakter stanów napadowych i stwierdzone
zmiany napadowe oraz ich lokalizacj´ w zapisie EEG rozpoznano padaczk´ cz´Êciowà z wy∏adowaniami w okolicy
potylicznej. W leczeniu zastosowano Depakin´ uzyskujàc
w dalszej, obecnie ju˝ dwuletniej obserwacji ca∏kowite
wycofanie si´ zmian.

Dyskusja
Anomalie przebiegu t´tnic szyjnych czy te˝ ich szerokoÊci
spotyka si´ stosunkowo cz´sto u doros∏ych, znacznie
rzadziej opisywane sà dzieci. W wi´kszoÊci przypadków, zw∏aszcza u dzieci, przebiegajà one bezobjawowo.
Liczb´ anomalii przebiegu t´tnicy szyjnej wewn´trznej,
okreÊlanà g∏ównie na podstawie angiografii, pod postacià
kr´tego przebiegu, p´tli lub kàtowych zagi´ç u doros∏ych
ocenia si´ na 10–16%. Wzrasta ona jednak z wiekiem
do ponad 40% i cz´Êciej wyst´puje u kobiet, zw∏aszcza
z nadciÊnieniem t´tniczym. U dzieci procent ten jest
znacznie ni˝szy i wynosi oko∏o 5–8%, dotyczy g∏ównie
hipoplazji t´tnic, p´tli a w mniejszym procencie kàtowych
zagi´ç [4,5].

Objawy ze strony mózgowia spowodowane kàtowym
zagi´ciem sà znacznie rzadsze ni˝ wyst´powanie samej
wady. Ka˝dorazowa kwalifikacja do zabiegu musi byç
poprzedzona szczegó∏owà diagnostykà w celu wykluczenia innych przyczyn niedostatecznoÊci krà˝enia mózgowego (zmiany w zakresie t´tnic wewnàtrzczaszkowych) czy
innych schorzeƒ centralnego uk∏adu nerwowego (szczególnie guzy) [6].
W opisanym przez nas przypadku w pierwszej fazie
diagnostyki jedynym uchwytnym odchyleniem od normy
by∏o hemodynamicznie czynne kàtowe zagi´cie t´tnicy
szyjnej wewn´trznej z poststenotycznym poszerzeniem
oraz wykazanymi turbulencjami. Zmiany te mog∏y byç
w pe∏ni odpowiedzialne za podawane przez pacjenta
objawy jednoocznych zaburzeƒ widzenia a zw∏aszcza
typowych dla mikrozatorowoÊci „konfetti”. Jednak wykonany zabieg operacyjny nie spowodowa∏ ustàpienia
dolegliwoÊci. Dopiero ponownie przeprowadzona diagnostyka, zw∏aszcza kolejno wykonane EEG wykaza∏o
zmiany o charakterze padaczki ogniskowej a wprowadzone typowe leczenie uwolni∏o ch∏opca od objawów.
Inne t∏o schorzeƒ sugerowa∏a angiografia fluoresceinowa, która nie wykaza∏a typowych dla powtarzajàcej
si´ zatorowoÊci zmian niedokrwiennych siatkówki.
Padaczk´ jako przyczyn´ sugerowaç mog∏y podawane
przez dziecko w´drujàce punkty (w padaczce potylicznej
majà one charakter ma∏ych kulek lub pi∏ek, pojawiajà
si´ zwykle w skroniowych po∏ówkach pola widzenia
i w´drujà ku Êrodkowi, zwykle obustronnie) [10,11].
Jednak brak innych objawów jak drgawki, automatyzmy, bóle g∏owy a przede wszystkim jednostronnoÊç
oraz brak jednoznacznego potwierdzenia ówczesnym
badaniem EEG nie pozwoli∏o na postawienie rozpoznania padaczki i skierowa∏y diagnostyk´ w innym kierunku [9,12].
Osobnym i dyskusyjnym zagadnieniem jest, czy przeprowadzona diagnostyka i przypadkowe stwierdzenie znacznych
zmian naczyniowych oraz wykonany zabieg operacyjny nie
jest prewencjà udaru mózgu. W badaniu wykazano tak˝e
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zmiany w zakresie drugiej t´tnicy szyjnej o zmniejszonym
w TCD przep∏ywie wewnàtrzczaszkowym, co mog∏o byç
przyczynà w przypadku narastania zmian, wystàpienia
niedostatecznoÊci krà˝enia mózgowego. Ca∏oÊç jest trudnym zagadnieniem zw∏aszcza w sensie otrzymywanych
dzi´ki post´powi techniki coraz wi´kszej iloÊci informacji
mogàcych mimo wszystko znacznie skomplikowaç sposób
post´powania.
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Wnioski
1. Przebieg leczenia przedstawionego w pracy pacjenta
potwierdza koniecznoÊç szczegó∏owej analizy ka˝dego
przypadku ze stwierdzanym kàtowym zagi´ciem t´tnic.
2. Ka˝dy przypadek zaburzeƒ widzenia, w tym równie˝ jednoocznego wymaga dok∏adnej diagnostyki w kierunku
cz´Êciowej padaczki potylicznej.
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