
WAŻNY TEMAT

UDAR MÓZGU 
Jak rozpoznać?
Udar mózgu wielu osobom kojarzy się z udarem słonecznym - przegrzaniem organi-
zmu. Jest on jednak bardzo groźną chorobą naczyniową mózgu, będącą trzecią (po cho-
robach serca i nowotworach) przyczyną śmierci na całym świecie oraz głównym po-
wodem dotkliwej niesprawności u osób po czterdziestym roku życia. W Polsce liczba 
zachorowań wynosi 60-75 tysięcy rocznie. Wśród pacjentów, którzy przeżyli udar, około 
30–50% jest niesamodzielnych, 22% nie chodzi samodzielnie, a 24–53% wymaga całko-
witej lub częściowej pomocy w codziennych czynnościach.  

Udar jest nagłym, gwałtownym zaburzeniem dopływu krwi do mózgu wskutek zatka-
nia, zwężenia lub pęknięcia tętnic wewnątrzmózgowych. Konsekwencją tego jest zaha-
mowanie transportu tlenu i substancji odżywczych do danego obszaru mózgu powodu-
jąc jego uszkodzenie oraz trwałe zmiany neurologiczne prowadzące często do śmierci.
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RODZAJE UDARÓW
W medycynie rozróżnia się dwa rodzaje 
udaru: niedokrwienny i krwotoczny. Ten 
pierwszy występuje w około 80% przy-
padków i jest wynikiem gwałtownego 
zwężenia lub całkowitego zamknięcia 
światła naczynia krwionośnego, co po-
woduje zatrzymanie dopływu krwi do 
mózgu i jego uszkodzenie. Wyróżniamy 
trzy podstawowe przyczyny udaru nie-
dokrwiennego: 

1. Zakrzep dużej tętnicy – spowo-
dowany najczęściej miażdżycą 
naczyń krwionośnych (około 40% 
przypadków). W konsekwencji po-
stępujących zmian miażdżycowych 
następuje zwężenie się tętnic oraz 
zmniejszenie przepływu krwi, co 
sprzyja powstawaniu skrzeplin, 
które po oderwaniu się, zatykają 
mniejsze tętniczki mózgowe, po-
wodując niedokrwienie mózgu. 
Jest to najczęstsza przyczyna uda-
ru niedokrwiennego.

2. Uszkodzenie małych tętniczek – 
przewlekłe choroby takie jak cu-
krzyca i nadciśnienie powodują 
sztywnienie ścian naczyń krwio-
nośnych, zwężanie ich światła 
oraz zatykanie, powodując mikro 
udary. Niekontrolowane ciśnienie 
oraz wysoki poziom cukru w rezul-
tacie pogłębiają stan chorobowy 
pacjenta.

3. Udar mózgu w wyniku zatoru po-
chodzącego z serca – migotanie 
przedsionków oraz choroby zasta-
wek serca sprzyjają powstawaniu 
skrzeplin wewnątrz serca. Oderwa-
ny ich fragment po dopłynięciu do 
tętniczki mózgowej powoduje jej 
zatkanie.  

Występujący znacznie rzadziej udar 
krwotoczny popularnie nazywany 
„wylewem”, powstaje na skutek pęk-
nięcia tętniczki mózgowej, przeważnie 
wskutek nieleczenia lub nieskuteczne-

go leczenia nadciśnienia i cukrzycy. 
Do krwotoku najczęściej dochodzi 
w momencie tzw. skoku ciśnienia. 
W efekcie tego dochodzi do wylewu 
krwi do mózgu powodującego jego 

uszkodzenie. Najgroźniejszą formą 
udaru krwotocznego jest krwotok 
podpajęczynówkowy powstający 
w wyniku pęknięcia wrodzonego tęt-
niaka i wylania się krwi do przestrzeni 
otaczającej mózg. Stanowi on jednak 
tylko 4% całkowitej liczby udarów.

OBJAWY UDARU MÓZGU
U wielu osób zanim dojdzie do bar-
dzo poważnych zmian neurologicz-
nych w mózgu, „gołym okiem” moż-
na zauważyć pierwsze objawy udaru 
niedokrwiennego. Jest to tak zwany 
mikro udar, który zwykle utrzymuje 
się od 15-60 minut, a najdłużej przez 
24 godziny. Najczęściej występujący-
mi objawami ostrzegawczymi udaru 

mózgu są: nagły nasilony ból głowy, 
opadnięcie kącika ust, niedowład nogi 
lub ręki, sztywność karku oraz zabu-
rzenia równowagi. Udar mózgu może 
się również objawiać upośledzeniem 

czytania, liczenia oraz zaburzeniem 
mowy. Udar krwotoczny poza objawa-
mi udaru niedokrwiennego charakte-
ryzuje się nagłym silnym bólem gło-
wy, utratą świadomości i drgawkami. 
Może być przyczyną nagłego zgonu. 
Należy pamiętać, że każdy udar mózgu 
jest bardzo niebezpieczny. Nie wolno 
zatem bagatelizować żadnych jego 
symptomów, a pacjent, u którego wy-
stępuje podejrzenie udaru wymaga 
jak najszybszej pomocy lekarskiej.

CZYNNIKI RYZYKA
Udary mózgu dotykają przede wszyst-
kim osób starszych, w większości 
około 60-70 letnich, ale to nie znaczy, 
że nie mogą wystąpić także 

Udar jest nagłym, gwałtownym zaburzeniem 
dopływu krwi do mózgu wskutek zatkania, 

zwężenia lub pęknięcia tętnic wewnątrzmózgo-
wych. Konsekwencją tego jest zahamowanie 
transportu tlenu i substancji odżywczych do 

danego obszaru mózgu powodując jego uszko-
dzenie oraz trwałe zmiany neurologiczne pro-

wadzące często do śmierci.

Oszacowano, że w 2050 r. 60% pacjentów 
z udarem mózgu stanowić będą kobiety. 

Ponadto kobiety częściej niż mężczyźni doznają 
powtórnego udaru mózgu w ciągu 5 lat od 

pierwszego, co zauważono zarówno u chorych 
młodszych jak i starszych. 

Źródło: www.podyplomie.pl
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u ludzi młodszych. Występują także 
częściej u mężczyzn, ludzi rasy czarnej 
oraz osób obciążonych genetycznie. Są 
to uwarunkowania, na które nie mamy 
wpływu. Więcej jest jednak czynników 
ryzyka udaru mózgu, które są bardzo 
uzależnione od naszego trybu życia. 

Nadciśnienie, palenie papierosów, 
otyłość, nieprawidłowa dieta i brak 
aktywności fizycznej powodują, że 
ryzyko udaru mózgu wzrasta do 80%. 
Gdy dodamy do tego jeszcze naduży-
wanie alkoholu, cukrzycę, choroby 
serca i stres to ryzyko wzrasta aż do 

90%. Dlatego  wyzbycie się wszystkich 
szkodliwych nałogów, zdrowe odży-
wianie, zmniejszenie wagi, zwiększona 
aktywność fizyczna, okresowe badania 
ciśnienia, poziomu cukru i choleste-
rolu oraz regularne kontrole u lekarza 
są niezwykle ważne, by móc cieszyć 
się zdrowiem i być sprawnym przez 
długie lata. 

DIAGNOSTYKA
Aby rozpoznać pierwsze objawy udaru, 
amerykańscy naukowcy stworzyli test 
F. A. S. T. Jest to skrót będący pierwszy-
mi literami słów „twarz”, ”ramię”, ”mo-
wa”i ”czas” w języku angielskim.

Face, czyli twarz. Osobę podejrzaną 
o udar należy poprosić o uśmiechnię-
cie się i należy obserwować czy twarz 
jest symetryczna. Jeśli któryś z kącików 
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opada, jest to sygnał, że mogło dojść 
do udaru.

Arm, czyli ręka. Chorą osobę należy 
poprosić o zamknięcie oczu i wycią-
gnięcie rąk do przodu wnętrzem dłoni 
skierowanymi do góry. Jeśli jedna z rąk 
będzie niżej lub zacznie opadać, może 
to świadczyć o udarze.

Speach, czyli mowa. Chorego należy 
poprosić o wypowiedzenie prostego 
zdania i jego dokładne powtórzenie. 
Jeśli chory będzie miał problemy z po-
wtórzeniem zdania lub jego mowa 
będzie bełkotliwa, może to sugerować 
udar.

Time, czyli czas. W przypadku zaobser-
wowania któregokolwiek z objawów 
wyżej wymienionych należy niezwłocz-
nie wezwać pogotowie ratunkowe, po-
nieważ najszybsza pomoc medyczna 
pozwoli uratować choremu życie.

Gdy chory trafi do szpitala, powinien 
jak najszybciej zostać poddany badaniu 
tomografem komputerowym w celu 
zdiagnozowania miejsca i rodzaju uda-
ru mózgu oraz szybkiego wdrożenia 
odpowiedniego leczenia farmakolo-
gicznego. Ma to ogromne znaczenie dla 
rokowań pacjenta. Dodatkowo przepro-
wadza się badanie USG tętnic szyjnych 
i mózgowych, echo serca, wykonuje się 
też podstawowe badanie krwi w celu 

wyeliminowania innych schorzeń mo-
gących dawać podobne objawy neuro-
logiczne co udar mózgu.

LECZENIE I REHABILITACJA
Niestety, zmiany martwicze powstałe 
w wyniku niedotlenienia mózgu są nie-
odwracalne, a odtworzenie obumar-
łych komórek jest niemożliwe. Dlatego 
tak ważny jest czas, w którym zostanie 
wdrożone leczenie, aby jak najszybciej 
przywrócić krążenie mózgowe. Jeżeli 
nastąpi to w ciągu 4 godzin od pierw-
szych objawów i pacjentowi zostaną 
podane leki rozpuszczające skrzep 
tzw. trombolityczne, to istnieje bardzo 
duża szansa zahamowania postępującej 
w galopującym tempie choroby. Nale-

ży pamiętać, że pacjent przebywający 
w szpitalu, oprócz leczenia farmako-
logicznego powinien jak najwcześniej 
rozpocząć kompleksową rehabilitację. 
W zależności od miejsca uszkodzenia 
mózgu, niedowład może obejmować 
twarz, przełyk, kończyny lub dotyczyć 
całego tułowia. Chory może mieć pro-
blemy z mówieniem, przełykaniem, 
chodzeniem, wykonywaniem prostych 
czynności dnia codziennego, a w przy-

padku najcięższych powikłań udaru 
może być całkowicie przykuty do łóż-
ka. Proces rehabilitacji jest długotrwały 
i powinien odbywać się pod okiem 
wyspecjalizowanego fizjoterapeuty. 
Wówczas ciężka i regularna praca może 
nawet w bardzo dużym stopniu przy-
wrócić stan sprzed udaru.

Jak więc uniknąć chorób krążenia oraz 
udaru mózgu? Należy przede wszystkim 
zmienić styl życia. Nie palić papiero-
sów i nie nadużywać alkoholu. Ogra-
niczyć spożywanie soli i tłuszczów 
zwierzęcych, a zwiększyć spożywanie 
ryb morskich i owoców morza (3 razy 
w tygodniu!). Spożywać jak najwię-
cej warzyw i owoców. W przypadku 

występujących chorób przewlekłych 
należy regularnie zażywać wszystkie 
leki zgodnie z zaleceniami lekarza oraz 
robić okresowe badania. A do tego 
wszystkiego należy przede wszystkim 
prowadzić aktywny styl życia. 

              SZYMON TUCKI
Pracownik Apteki
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Związek między nadciśnieniem tętniczym a udarem jest niezależny i liniowy 
– im wyższe ciśnienie krwi, tym większe ryzyko udaru. Nie określono najniższej 

wartości ciśnienia tętniczego, poniżej której ryzyko to nie występuje. 
Wykazano, że nadciśnienie tętnicze czterokrotnie zwiększa ryzyko udaru 

mózgu, a obniżenie wartości ciśnienia już o 10/5 mm Hg pozwala na 
zmniejszenie tego ryzyka o około 30%.

Źródło: www.ptfarm.pl

Nadciśnienie, palenie papierosów, otyłość, 
nieprawidłowa dieta i brak aktywności fizycznej 
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