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Abstrakt: Wstęp:
RCVS czyli zespół odwracalnego skurczu naczyń mózgowych jest chorobą charakteryzującą się mocnym bólem głowy, ogniskowymi objawami neurologicznymi, a także drgawkami. Objawy wynikają najprawdopodobniej z przejściowych nieprawidłowości w naczyniach krwionośnych mózgu. Różne stany zagrażające życiu mają 
podobne objawy, dlatego konieczna jest diagnostyka różnicowa.
Cel:
Przedstawienie opisu przypadku pacjenta z zespołem odwracalnego skurczu naczyń mózgowych w przebiegu migreny.
Opis przypadku:
32-letni mężczyzna z sarkoidozą 4 lipca 2019 r. został przyjęty na OIOM po epizodzie nagłego zatrzymania krążenia z powodu migotania komór. Pacjenta zaintubowano w sedacji, wentylowano respiratorem. W wyniku leczenia osiągnięto poprawę i odstawiono sedację.
24 lipca 2019 r. podczas hospitalizacji w klinice kardiologicznej zaobserwowano trwający kilka godzin epizod zaburzeń mowy typu afazji i osłabienie prawej kończyny górnej. Wykonano tomografię komputerową i angio-TK głowy, ujawniając zmiany hipodensyjne i rozległe zwężenie naczyń. Po badaniu wystąpił ból głowy (z powodu 
afazji nie można było przeprowadzić wywiadu). Biorąc pod uwagę deficyty neurologiczne i wyniki angio-TK, podejrzewano izolowane pierwotne zapalenie naczyń ośrodkowego układu nerwowego (PACNS) i wprowadzono leczenie sterydami i immunosupresją. Po kilku tygodniach wykonano cyfrową angiografię subtrakcyjną (DSA), 
która wykazała prawidłowy układ naczyniowy mózgu. Stwierdzono następnie, że zwężenie było przemijające i najprawdopodobniej było wynikiem odwracalnego zespołu zwężenia naczyń mózgowych (RCVS) w przebiegu migreny z aurą.
Wnioski:
U opisanego pacjenta z powtarzającymi się rzadkimi epizodami migreny z aurą w trakcie jednego z epizodów zauważono pewne cechy zwężenia naczyń mózgowych w badaniach obrazowych. Zwężenie naczyń ustąpiło po kilku tygodniach - zasugerowano zespół odwracalnego skurczu naczyń mózgowych w przebiegu migreny i 
pozwoliło na przerwanie niepotrzebnej immunosupresji.
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Ze względu na podobieństwo objawów do różnych stanów zagrażających życiu konieczna jest diagnostyka 
różnicowa

Opis przypadku:
1) 4 lipca 2019 r. u 32-letniego mężczyzny z sarkoidoza wystąpił epizod nagłego zatrzymania akcji sercaz 

powodu migotania komór
2) OIOM -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?

TK i an aio-TK => zm i an v hy p o d e.nsy in e, i rozległe zweżenie naczyń
61 deficyty neurologiczne + wyniki anoio-TK => izolowane pierwotne zapalenie naczyń ośrodkowego układu 

nerwowego (PACNS)?
7) steroidy + immunosupresja
8) RM głowy - bez znaczących nieprawidłowości
9 i cyfrowa an g i og rafia s u btrak cyj n a ,(D S Al - prawidłowe unaczynienie mózgowe
10) => przemijające zwężenie
Wniosek: Zespól odwracalnego zwężenia naczyń mózgowych (RCVS) w przebiegu migreny z aurą

Tomografia komputerowa naczyń 
krwionośnych uwidoczniła zwężenie 

naczyń krwionośnych w wielu miejscach.

Tętnice objęte zwężeniem to:
-tętnica tylna lewa mózgu

-tętnica środkowa prawa mózgu
-tętnica środkowa lewa mózgu 

-tętnica łącząca tylna lewa

Badanie wykonano metoda Seldmąera z 
nakłucia prawej tętnicy udowej wspólnej.

Zacewnikowano obie tętnicę szyjne 
wspólne i obie tętnice kręgowe.

Podano kontrast niejonowy (yisioaguę).

Dodatkowo wykonano badanie metodą 
angiografii rotacyjnej i sporządzono 

rekonstrukcje przestrzenne.

Cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA) - prawidłowe unaczynienie mózgowe.

Wnioski:

Objawy kliniczne sugerujące udar mózgu (np. afazja i osłabienia prawej kończyny górnej) zwłaszcza pojawiające się u młodych osób wymagają uważnej diagnostyki.

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