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Rozwój układu nerwowego rozpoczyna się w 3. tygodniu życia zarodkowego. Za
rodek ma wtedy kształt tarczy i jest utworzony z trzech warstw komórek: części 
brzusznej - endodermy (przylegającej do pęcherzyka żółciowego), ektodermy - części 
grzbietowej, zwróconej do owodni, oraz znajdującej się pomiędzy nimi mezodermy.

Silnie namnażające się komórki ektodermy tworzą płytkę nerwową. W dalszym 
rozwoju płytka nerwowa przekształca się w rynienkę nerwową w końcu 3. tygodnia 
i zamyka się w cewę nerwową w 4. tygodniu życia zarodkowego. W tym czasie 
(w 26.-28. dniu) zaburzenia zamknięcia cewy nerwowej powodują wystąpienie wad 
dysraficznych - rozszczepów kręgosłupa lub czaszki.

Zamknięcie cewy nerwowej rozpoczyna się na granicy przyszłego otworu potylicz
nego i kończy się w części przedniej w 25. dniu życia wytworzeniem blaszki granicz
nej i w 27.-28. dniu zamknięciem części tylnej zbiornika końcowego kanału kręgowe
go. Cewa nerwowa oddziela się od pozostałej ektodermy i tworzy grzebienie nerwowe 
(cristae neurales), dające początek zwojom nerwowym. W 4. tygodniu życia cewy 
nerwowej jej część głowowa jest szersza i tworzy zawiązek mózgowia, część dalsza 
tworzy zawiązek rdzenia kręgowego.

W tym samym czasie co wytwarzanie się warstw zarodkowych, w 3. tygodniu ży
cia, z komórek mezodermy trzewnej różnicują się komórki krwiotwórcze i komórki 
przyszłych naczyń krwionośnych.

Początek naczyń krwionośnych to angioblasty, które tworzą skupienia i pasma two
rzące łącznie wyspy naczyniotwórcze w mezodermie trzewnej (pokrywającej ścianę 
pęcherzyka żółtkowego). Wyspy szybko zbliżają się do siebie i po zlaniu się wytwa
rzają małe naczynia krwionośne. W tym samym czasie (3. tydzień życia zarodkowego) 
w mezodermie pozazarodkowej rozwijają się komórki krwiotwórcze i naczynia wło
sowate.

Naczynia rozrastają się wskutek pączkowania i łączą się wspólnie - pozazarodkowe 
z wewnątrzzarodkowymi. Znaczna część pączkujących komórek ulega apoptozie i kie
runek rozwoju naczyń może być zmieniony. Występują wówczas „nieprawidłowe” 
przebiegi i odejścia gałęzi naczyń lub inaczej anomalie rozwojowe naczyń. Nie można 
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ich jednak nazwać wadami rozwojowymi naczyń, jakimi są tętniaki lub malformacje 
tętniczo-żylne albo naczyniaki jamiste. 

Bardzo interesujący model fraktalny (rodzaj modelu geometrii przestrzennej) two
rzenia sieci naczyniowej przedstawili Rybaczuk, Kędzia i Paradowski w 2002 r. Do 
konstrukcji sieci układu krwionośnego wykorzystano program POV - RAY do obra
zowania trójwymiarowego. Określano kąt między odnogami a centralną osią naczynia 
oraz przekrój i długość odchodzących naczyń i za pomocą symulacji komputerowej 
uzyskano model „drzewiastego” rozrostu naczyń. 

Naczynia tętnicze rozwijają się od wnętrza mózgowia, stąd liczniejsza jest ogólnie 
grupa anomalii tętniczych głównie w zakresie dużych naczyń, pierwotnych. Naczynia 
żylne tworzą się od zewnątrz mózgowia i na powierzchni mózgu lub w łączności 
z oponą twardą, dlatego malformacje żylne spotyka się częściej na powierzchni mózgu 
lub w naczyniach żylnych przypowierzchniowych. Jest to związane z ogólnym rozwo
jem mózgowia - powierzchnia mózgu rozwija się „do wewnątrz”, przeciwnie do 
móżdżku, który rozwija się „do zewnątrz”. 

Ryc. 1. Sieć głównych naczyń tętniczych - wewnątrz i żylnych mózgu - zewnątrz

Ryc. 2. Malformacja tętniczo-żylna - schemat powstania. Przechodzenie naczyń tętniczych w żylne. 
W tym miejscu w zależności od liczby nieprawidłowo zakończonych w rozwoju wysp krwiotwórczych 

powstają nieprawidłowości - malformacje tętniczo-żylne (3. -4. tydzień życia zarodkowego)

Liczba anomalii rozwojowych naczyń w postaci innego od klasycznego obrazu koła 
tętniczego i ich rozgałęzień jest ogromna. Anomalie mają istotne znaczenie dla inter
pretacji obrazu angiografii mózgowej w decyzji o operacji neurochirurgicznej. Poniżej
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przedstawiono przykład wariantu anatomicznego przedniego odcinka naczyń koła tęt
niczego. Inne opisane są szczegółowo w atlasach, w szczególności w podręczniku mi- 
kroneurochirurgii Yasargila. 

Ryc. 3. Najczęściej spotykane warianty odejścia tętnic: fronto-polaris (1), fronto-orbitalis (2) i tętni
cy Heubnera (H)

Klasyczne atlasy anomalii rozwojowych tętnic mózgowych są stale aktualne, ale nie 
należy zapominać, że codzienna praktyka radiologiczna i neurochirurgiczna przynosi 
kolejne warianty rozwojowe naczyń. Najważniejsza jest stała współpraca między neu- 
roradiologiem i neurochirurgiem. Anatomia bez neurochirurgii jest martwa, neurochi
rurgia bez anatomii może być śmiertelna.
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