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STRESZCZENIE 
Zakrzepica zatok żylnych mózgowia to stosunkowo rzadkie scho-
rzenie o różnorodnej etiologii, charakteryzujące się niespecyficz-
nym obrazem klinicznym. Jednym z czynników ryzyka rozwoju 
choroby jest uraz głowy. Wczesne rozpoznanie oraz wdrożenie 
leczenia przeciwzakrzepowego to istotne czynniki rokownicze. 
Autorzy przedstawiają przypadek pacjentki z zakrzepicą zatoki 
poprzecznej i esowatej w przebiegu pourazowego złamania 
piramidy kości skroniowej, u której wczesne leczenie przyniosło 
poprawę stanu klinicznego i ustąpienie procesu zakrzepowego, 
jednak z uwagi na brak właściwego monitorowania późnej fazy 
terapii nastąpiło potencjalnie groźne w skutkach krwawienie 
śródczaszkowe. Obecnie, w okresie 8 miesięcy obserwacji 
klinicznej stan pacjentki pozostaje dobry, bez niepokojących 
dolegliwości.
Słowa kluczowe: zakrzepica zatok żylnych mózgu, czynniki 
ryzyka, uraz, leczenie.

ABSTRACT 
Cerebral sinovenous thrombosis is a relatively rare condition 
with a diverse etiology and often nonspecific clinical presen-
tation. One of the risk factors of the disease is head trauma. 
Early diagnosis and rapid antithrombotic therapy administration 
are vital factors influencing the outcome. The authors present 
a patient with transverse and sigmoid sinus thrombosis in a 
case of posttraumatic petrous temporal bone fracture. In this 
case, rapid treatment improved the patient’s clinical state and 
resolved the thrombosis, but due to lack of adequate monitoring 
in the late phase of therapy, a potentially dangerous intracranial 
haemorrhage occurred. Presently, during 8-month observation 
period, the patient’s condition has remained satisfactory free of 
disturbing symptoms.
Key words: cerebral sinovenous thrombosis, risk factors, 
trauma, treatment.

Zakr�ep�ca �a�ok żyl�ych mó�gow�a �ZZŻM� u d��ec� s�a-
�ow� r�adk�e schor�e��e, k�órego wykrywal�ość w�rosła w 
os�a���ch la�ach d��ęk� dosko�ale��u �ech��k obra�owych. 
C�ęs�ość jej wys�ępowa��a wy�os� 0.67/ 100000 d��ec�/ rok 
� jes� �ajwyżs�a w okres�e �oworodkowym [1-3]. Wśród 
c�y���ków ry�yka wym�e��a s�ę wrod�o�e � �aby�e �abu-
r�e��a kr�ep��ęc�a, procesy �apal�e �oc�ące s�ę w obrę-
b�e głowy � s�y�, wady serca, �abur�e��a hema�olog�c��e, 
choroby układowe �ka�k� łąc��ej, procesy �owo�worowe, 
�espół �erc�ycowy, b�egu�kę � ���e s�a�y pr�eb�egające � 
odwod��e��em [2-4]. Jed�ym � c�y���ków ry�yka ro�woju 
�akr�ep�cy jes� o�war�y ura� c�as�kowo-mó�gowy, �decy-
dowa��e r�ad��ej dochod�� do �akr�ep�cy wsku�ek ura�u 
łagod�ego � �amk��ę�ego [5-8].

Obra� kl���c��y ZZŻM jes� ��especyf�c��y, charak-
�ery�uje go róż�orod�ość objawów, od dyskre��ych do 
��ac���e �as�lo�ych. Objawy, c�ęs�o mylące, u�rud��ają 
� ��ac���e opóź��ają właśc�we ro�po��a��e [3]. U �owo-
rodków wys�ępują głów��e �abur�e��a �apadowe � róż-
�orod�e objawy �eurolog�c��e, u s�ars�ych d��ec� – bóle 

głowy, objawy og��skowe, �abur�e��a św�adomośc� lub 
�eż objawy o charak�er�e r�ekomego gu�a mó�gu [1,2].

Ro�po��a��e �akr�ep�cy op�era s�ę �a bada��ach �euro-
obra�owych. U ��emowlą� waż�ą rolę, s�c�egól��e w mo��-
�orowa��u pr�eb�egu choroby, odgrywa ul�raso�ograf�a 
me�odą Dopplera [2]. Tomograf�a kompu�erowa �TK� ��e 
�aws�e sku�ec���e wykrywa �akr�ep�cę, odse�ek fałs�yw�e 
ujem�ych wy��ków s�ęga 40% pr�ypadków [1,3]. Re�o-
�a�s mag�e�yc��y �RM� cechuje wyżs�a wykrywal�ość, 
a bada��em � wyboru jes� obec��e we�ograf�a RM. W ��e-
k�órych pr�ypadkach ko��ec��e jes� wyko�a��e we�ograf�� 
TK wysok�ej ro�d��elc�ośc� lub a�g�ograf�� sub�rakcyj�ej 
[1,2]. Ro�po��a��e ZZŻM obl�guje do pr�eprowad�e��a 
d�ag�os�yk�, c�asem s�eroko �akrojo�ej, w celu us�ale��a 
e��olog�� procesu �akr�epowego.

LECZENIE
Od c�asu p�erws�ego op�su w XIX w�eku �akr�ep�ca s�a-
�ow� problem d�ag�os�yc��y � �erapeu�yc��y. Jej pr�eb�eg 
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jes� �rud�y do pr�ew�d�e��a, a lec�e��e pr�ec�wkr�epl�we do 
�ej pory bud�� obawy wśród kl���cys�ów � uwag� �a ry�yko 
krwaw�e�. Jed�ak l�c��e do��es�e��a wska�ują �a be�p�e-
c�e�s�wo sys�emowej �erap�� pr�ec�wkr�epl�wej, a opóź-
��e��e lec�e��a może ��eść �e sobą w�ros� śm�er�el�ośc� 
[2,7,8]. W p�erws�ym r�ęd��e w lec�e��u d��ec� � �akr�e-
p�cą �a�ok żyl�ych mó�gow�a be� ��ac�ącego krwaw�e��a 
śródc�as�kowego rekome�duje s�ę s�osowa��e hepary�y 
��efrakcjo�owa�ej lub drob�oc�ąs�ec�kowych pr�e� 7–10 
d��, a �as�ęp��e hepary� drob�oc�ąs�ec�kowych lub a��a-
go��s�ów w��am��y K pr�e� co �ajm��ej 3 m�es�ące �do 6 
m�es�ęcy� [9]. Celem oce�y sku�ec��ośc� �erap�� a��ago-
��s�am� w��am��y K �ależy mo���orować pro�romb��owy 
c�as kr�ep��ęc�a w pos�ac� us�a�dary�owa�ej, ��w. wskaź-
��k INR �a�g. I��er�a��o�al Normal��ed Ra��o�; pożąda�y 
�akres INR w �rakc�e �erap�� pr�ec�w�akr�epowej m�eśc� s�ę 
w gra��cach war�ośc� 2–3. ��c�egól�ym wy�wa��em dla 
kl���cys�y jes� współ�s���e��e procesu �akr�epowego � krwa-
w�e��a. W oce��e au�orów ��ek�órych do��es�e� s�osowa��e 
sys�emowego lec�e��a pr�ec�w�akr�epowego w �ej sy�uacj� 
wydaje s�ę be�p�ec��e [10]. W wyją�kowych pr�ypadkach 
ko��ec��a może być �rombol��a �pr�y użyc�u �ka�kowego 
ak�ywa�ora pla�m��oge�u c�y urok��a�y� lub �rombek�o-
m�a. Choc�aż �erap�a �a ��es�e ry�yko w pos�ac� krwaw�e� 
lub ro�wars�w�e��a śc�a�y �ac�y�, może �w�ęks�ać s�a�sę 
pr�eżyc�a, �włas�c�a u pacje��ów ��epr�y�om�ych [1,7,10]. 

ROKOWANIE
Śm�er�el�ość w pr�ypadku ZZŻM s�ęga 6–10%. Uważa 
s�ę, że dobre rokowa��e, be� def�cy�ów �eurolog�c��ych � 
po��awc�ych, do�yc�y 40–50% d��ec�; �awro�y procesu 
�akr�epowego �a�ok żyl�ych mó�gow�a mogą wys�ępować 
u około 17% pacje��ów. C�ęs�ym pow�kła��em są �awraca-
jące objawy o charak�er�e r�ekomego gu�a mó�gu. Wc�es-
�ym lub odległym �as�ęps�wem pr�echorowa��a może być 
padac�ka [1,3].

OpIS pRZYpADKU
17-le���a pacje��ka podc�as ja�dy quadem do��ała ura�u 
głowy � u�ra�ą pr�y�om�ośc�, wyc�ek�em krw� � ucha pra-
wego �os�ała pr�yję�a do Kl���k� Ch�rurg�� D��ec�ęcej, a 
�as�ęp��e Odd��ału Lary�golog�� D��ec�ęcej. �r�y pr�yjęc�u 
pacje��ka była pr�y�om�a, c�erp�ąca. W bada��u f��ykal�ym 
s�w�erd�o�o o�yłość, o�arc�a powłok c�ała. �ada��e �eurolo-
g�c��e ��e wyka�ało cech og��skowego us�kod�e��a OUN. 
W bada��u TK głowy – s�c�el��a �łama��a pr�eb�egająca 
pr�e� p�ram�dę kośc� skro��owej �ryc.1�. Z uwag� �a s�l�e 
dolegl�wośc� bólowe głowy �as�ęp�ego d��a po pr�yjęc�u 
dwukro���e pr�eprowad�o�o bada��a TK głowy – obra� s�a-
b�l�y. W TK wyko�a�ym w c�war�ej dob�e hosp��al��acj� w 
r�uc�e �a�ok� popr�ec��ej s�w�erd�o�o uby�ek �ako��ras�o-
wa��a mogący odpow�adać skr�epl���e pr�yśc�e��ej. �ada-
��e a�g�o-MR �w fa��e żyl�ej� po�w�erd��ło �akr�ep�cę �a�ok� 
popr�ec��ej � esowa�ej prawej �ryc2.�. W lec�e��u �as�oso-
wa�o hepary�ę drob�oc�ąs�ec�kową, u�yskując s�op��ową 
poprawę kl���c��ą; po około 2 �ygod��ach pacje��kę pr�eka-
�a�o do Kl���k� Neurolog�� W�eku Ro�wojowego. �odc�as 
poby�u w �as�ej kl���ce poc�ą�kowo ko��y�uowa�o lec�e��e 

hepary�ą drob�oc�ąs�ec�kową, a �as�ęp��e lek�em pr�ec�w-
�akr�epowym � grupy a��ago��s�ów w��am��y K �ace�oco-
umarol� pod ko��rolą wskaź��ka INR. Ko��rol�e bada��e 
a�g�o-MR w fa��e żyl�ej pr�eprowad�o�e w 24 dob�e od 
ro�po��a��a �akr�ep�cy wyka�ało praw�dłowy, �reka�al��o-
wa�y pr�epływ pr�e� �a�okę popr�ec��ą prawą, a w obręb�e 
�a�ok� esowa�ej prawej drob�e uby�k� pr�epływu jak w pr�y-
padku �m�a� res��kowych, po�akr�epowych pr�y �achowa-
�ym pr�epływ�e pr�e� �a�okę �ryc.3�. �acje��kę wyp�sa�o 
do domu w s�a��e ogól�ym dobrym � �alece��em s�osowa��a 
ace�ocoumarolu pod ko��rolą wskaź��ka INR �a po��om�e 
2–3 ��aleco�o ko��rolę 2 ra�y w �ygod��u�. �o d��ew�ę��a-
s�u d��ach po�ow��e pr�yję�a do Kl���k� � powodu pow�kła� 
lec�e��a pr�ec�w�akr�epowego. M�mo �alece� lekarsk�ch 
od d��a wyp�su ��e pr�eprowad�o�o a�� ra�u bada� labo-
ra�oryj�ych �co rod��ce �łumac�yl� dobrym samopoc�uc�em 
d��ewc�y�k��. Dwa d�� pr�ed pr�yjęc�em obserwowa�o 
podbarw�e��e moc�u krw�ą �pacje��ka �rak�owała �e� objaw 
jako poc�ą�ek krwaw�e��a m�es�ęc��ego�, w d��u pr�yjęc�a 
wys�ąp�ły �ud�ośc� � ból głowy. ��a� ogól�y pr�y pr�yjęc�u 
dobry. W bada��u �eurolog�c��ym be� cech og��skowego 
us�kod�e��a OUN. W bada��ach doda�kowych: ��ac��e 
�abur�e��a kr�ep��ęc�a �INR 8.54�, krw�omoc�. TK głowy 
ujaw��ło obec�ość krw�aka pr�ymó�gowego okol�cy c�oło-
wej lewej �ryc.4�. Ods�aw�o�o ace�ocoumarol, �as�osowa�o 
reż�m łóżkowy, poda�o e�amsyla�e, pr�e�oc�o�o św�eżo 
mrożo�e osoc�e �god�e grupowo, u�yskując �ormal��a-
cję parame�rów układu kr�ep��ęc�a. W ko��rol�ych bada-
��ach �euroobra�owych �TK głowy wyko�a�e w �r�ec�ej 
dob�e hosp��al��acj� ora� MR głowy pr�eprowad�o�e dwa 
�ygod��e po pr�yjęc�u� obra� krw�aka ��e uległ �m�a��e 
�ryc.5�. Zgod��e � �alece��em �euroch�rurgów pacje��kę 
s�op��owo urucham�a�o. W op���� psycholog�c��ej ro�wój 
���elek�ual�y był praw�dłowy. W bada��u EEG – �ap�s w 
gra��cach �ormy dla w�eku. W dwud��es�ej p�ą�ej dob�e 
hosp��al��acj� d��ewc�y�kę wyp�sa�o do domu. Ko��rol�e 
bada��e TK głowy, pr�eprowad�o�e w waru�kach ambula-
�oryj�ych 6 �ygod�� po wyp�s�e � kl���k�, wyka�ało regresję 
krw�aka �ryc.6�. Do �ej pory �c�as obserwacj� 8 m�es�ęcy� 
s�a� pacje��k� po�os�aje dobry, be� objawów og��skowych 
c�y s�a�ów �apadowych.

OMóWIENIE
Ura� c�as�kowo-mó�gowy us�kad�ając �ac�y��a �ę���c�e 
lub żyl�e mó�gow�a może być pr�yc�y�ą �agrażającego 
życ�u krwaw�e��a śródc�as�kowego. Dużo r�ad��ej po 
ura��e l�c�ymy s�ę � możl�wośc�ą wys�ąp�e��a �akr�ep�cy 
�a�ok żyl�ych mó�gu �ZZŻM�. Objawy ZZŻM mogą wys�ą-
p�ć w róż�ym c�as�e po ura��e [4]. C�ęs�ość wys�ępowa��a 
ZZŻM w pr�eb�egu ura�ów głowy � �owar�ys�ącym �łama-
��em kośc� c�as�k� jes� ��e��a�a � uważa�a �a s�osu�kowo 
r�adką. �ada��a au�orów japo�sk�ch wyka�ały jed�ak dużo 
c�ęs�s�ą, ��ż pr�ypus�c�a�o, obec�ość skr�epl�� w św�e�le 
�a�ok żyl�ych mó�gow�a wówc�as, gdy �łama��e do�yc�y 
p�ram�dy kośc� skro��owej lub �eż pr�ec��a �a�ok� opo�y 
�wardej �22,4%� [5]. Na�om�as� w op���� ameryka�sk�ch 
badac�y �łama��e kośc� skro��owej lub po�yl�c��ej pow���o 
być �rak�owa�e jako ��ac�ący c�y���k ro�woju �akr�ep�cy 
�a�ok� popr�ec��ej lub esowa�ej [6]. Ro�po��a��e cho-
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Ryc.1* Złamanie piramidy kości skroniowej prawej. Right 
petrous temporal bone fracture

Ryc.2** Zakrzepica zatoki poprzecznej i esowatej prawej. 
Right transverse and sigmoid sinovenous thrombosis

Ryc.3** Rekanalizacja przepływu przez zatoki żylne. Recanali-
sation of the venous sinuses

Ryc.4* Krwiak przymózgowy okolicy czołowej lewej. Parace-
rebral hematoma in left frontal area

roby s�a�ow� waż�y c�y���k prog�os�yc��y ewe��ual�ego 
pogors�e��a s�a�u kl���c��ego pacje��a po ura��e, w�ąże s�ę 
�eż � ko��ec��ośc�ą �a�ychm�as�owego lec�e��a [5,6]. W 
omaw�a�ym pr�ypadku od mome��u pr�yjęc�a do �as�ego 
ośrodka pacje��ka skarżyła s�ę �a s�l�e dolegl�wośc� bólowe 
głowy. Tr�ykro��e bada��a TK głowy ��e ujaw��ły, po�a 
�łama��em p�ram�dy kośc� skro��owej, ���ych �m�a� poura-
�owych. Na pods�aw�e kolej�ego bada��a TK wysu��ę�o 
podejr�e��e obec�ośc� �akr�ep�cy, k�órą po�w�erd�o�o w 
bada��u a�g�o-MR. Zgod��e � wy�yc��ym� do lec�e��a włą-
c�o�o hepary�ę drob�oc�ąs�ec�kową, a �as�ęp��e dous��y 

lek a��ykoagulacyj�y �ace�ocoumarol�, u�yskując poprawę 
s�a�u kl���c��ego ora� rem�sję �m�a� �akr�epowych w 
�a�okach. Lec�e��e �o ko��y�uowa�o w waru�kach ambu-
la�oryj�ych. �rak ro�wag� � odpow�ed��ej ko��rol� �erap�� 
doprowad��ły do pow�kła� w pos�ac� �abur�e� koagulolo-
g�c��ych � krw�omoc�em � krwaw�e��em śródc�as�kowym. 

Lec�e��e pr�ec�w�akr�epowe, choć uważa�e �a be�-
p�ec��e, może ��eść � sobą ry�yko bard�o groź�ych w 
sku�kach, po�e�cjal��e śm�er�el�ych pow�kła�. Mus� być 
prowad�o�e �e s�c�egól�ą s�ara��ośc�ą, pod śc�słą ko�-
�rolą parame�rów układu kr�ep��ęc�a.
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Ryc.5** Stabilny obraz krwiaka przymózgowego. Stable 
picture of paracerebral hematoma

Ryc.6* Regresja krwiaka okolicy czołowej lewej. Remission 
of paracerebral hematoma in left frontal area
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