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Ogólne informacje
Mózgowe malformacje naczyniowe to niejednorodna grupa

schorzeń, które stanowią morfogenetyczne nieprawidłowości 
w obrębie tętnic, naczyń włosowatych, żył lub kilku rodzajów na-
czyń jednocześnie. 

Objawy, przebieg i leczenie malformacji naczyń mózgu zależą
od rodzaju, położenia, wielkości i cech hemodynamicznych. Nie-
które malformacje naczyń mózgu, np. malformacje żylne lub na-
czyń włosowatych, są prawie zawsze klinicznie bezobjawowe 
i wykrywane dopiero w badaniu obrazowym lub w autopsji. Inne
– na przykład malformacje tętniczo-żylne lub jamiste – mogą 
powodować nagłe i niespodziewane krwotoki. 

Terminologia. Bez ogólnie przyjętego konsensusu, panuje
pewne zamieszanie dotyczące nazewnictwa malformacji naczyń
mózgu. Określano je jako naczyniaki, naczyniaki krwionośne, 
anomalie rozwojowe, malformacje lub hamartoma. Na przykład
malformacje naczyń żylnych nazywano naczyniakami żylnymi,
anomaliami żylnymi, malformacjami żylnymi lub wrodzonymi
malformacjami żylnymi; z kolei w przypadku malformacji jamis-
tych używano takich terminów jak naczyniaki jamiste, krwionośne
naczyniaki jamiste lub „cavernoma”. 

Przy omawianiu malformacji naczyniowych mózgu właściwe
nazewnictwo jest niezwykle ważne. Wyróżnia się dwie zasadni-
cze grupy zmian: malformacje naczyniowe i naczyniaki krwio-
nośne. Wszystkie mózgowe malformacje naczyniowe (naczyniaki)
to zmiany związane ze zniekształceniem, natomiast naczyniaki
krwionośne to prawdziwe, powiększające się nowotwory po-
wiązane z tworzeniem naczyń, które w najnowszej klasyfikacji
WHO – „Błękitnej księdze” – są zaliczone do nie-meningotelial-
nych guzów mezenchymalnych. 

Naczyniaki krwionośne to łagodne nowotwory naczyń, które
mogą mieć charakter włosowaty lub jamisty. Większość śród-
czaszkowych naczyniaków krwionośnych występuje w czaszce,
oponach i zatokach żylnych opony twardej, podczas gdy większość
malformacji naczyniowych znajduje się w miąższu mózgowia.
Dlatego termin „naczyniak krwionośny” powinien być zarezer-
wowany dla nowotworów powodujących rozrost naczyń i nie po-
winno się nim określać malformacji naczyniowych. W naszej
książce malformacje naczyń mózgowych są opisane w tej sekcji,
natomiast naczyniaki krwionośne – jako nowotwory – omówiono
w innym miejscu. 

Epidemiologia. Ogólna zachorowalność na malformacje móz-
gowo-naczyniowe jest trudna do oszacowania ze względu na brak
dokładnych danych epidemiologicznych. Cushing i Bailey uznali,
że anomalie naczyniowe stanowią ok. 1% wszystkich guzów śród-
czaszkowych. Według kodów ICD-9, hospitalizacje z powodu
malformacji naczyniowych stanowią ok. 1,5–1,8 przypadków na
100 000 osób rocznie. Uważa się, że malformacje naczyniowe po-
wodują ok. 5% krwotoków mózgowych, które nie są związane 
z urazem. 

Przy współczesnej technologii obrazowania, zwłaszcza dzięki
badaniu MR z kontrastem, malformacje naczyń mózgu wykrywa
się u ok. 8–10% badanych pacjentów. Większość malformacji (żyl-
nych i włosowatych) jest bezobjawowa i wykrywana przypad-
kowo. 

Embriologia. Rozwój systemu naczyniowego u ludzkiego
płodu opiera się na dwóch powiązanych procesach: waskularyza-
cji i angiogenezie. Waskularyzacja rozpoczyna się od pierwotnego
różnicowania komórek śródbłonka z prekursorów pochodzących
z mezodermy (tzw. hemangioblastów).Wyspy hemangioblastów
tworzą zewnętrzną warstwę z prekursorów komórek śródbłonka
(„angioblastów”), a wewnętrzny rdzeń z krwiotwórczych komó-
rek pnia. 

Angioblasty tworzą rurki, które przypominają naczynia włoso-
wate i stanowią prymitywny splot żylny. Ta płodowa sieć naczy-
niowa podlega następnie przemodelowaniu w procesie „kieł-
kowania”, progresywnego zespolenia i retrogresywnego różnico-
wania. Różnicowanie komórek śródbłonka na komórki typu tętni-
czego i żylnego jest poprzedzone i zależne od aktywowanych
migrujących pericytów w trakcie ostatecznej organizacji rosnącej
ściany naczynia. 

Angiogenezę reguluje wiele różnych sygnałów międzykomór-
kowych i czynników wzrostu. Należą do nich między innymi 
Ang-1, Ang-2, Tie2, VEGF, PDGF, TGF-β1. Badacze łączą mu-
tacje czynników systemu angiogenezy z powstawaniem różno-
rodnych malformacji naczyń mózgu. 

Klasyfikacja
Zwykle klasyfikuje się malformacje naczyń mózgowych

według kryteriów histopatologicznych, a od niedawna także em-
briologicznych i wywodzących się z genetyki molekularnej.
Wobec rozwoju zabiegów interwencyjnej neuroradiologii naczy-
niowej pojawiło się także bardziej praktyczne, funkcjonalne podej-
ście. 

Klasyfikacja histopatologiczna. Większość tekstów z dziedziny
neurohistopatologii dzieli malformacje naczyń mózgowych na
cztery podstawowe typy: (1) malformacje tętniczo-żylne (AVM);
(2) naczyniaki żylne; (3) teleangiektazje naczyń włosowatych; 
(4) malformacje jamiste. W naszej książce opieramy się na klasy-
fikacji histopatologicznej. 

Klasyfikacja embriologiczna. Lasjaunias i wsp. zaproponowali
embriologiczne, „segmentacyjne” podejście do klasyfikowania
malformacji naczyniowych, które opiera się na znanej relacji 
między niektórymi mózgowymi i skórnymi malformacjami na-
czyniowymi. Nazwali je „mózgowymi tętniczymi zespołami seg-
mentowymi” (CAMS). Na przykład CAMS1 łączy malformacje
tętniczo-żylne w przodomózgowiu z malformacjami w obrębie
nosa i oczodołu, a zatem pacjent z tym zespołem może mieć neu-
rologiczną malformację skórną w obrębie nosa lub siatkówki 
i AVM miąższu mózgu. 

Klasyfikacja molekularna. Rozpoznanie genów powodujących
dziedziczne postaci malformacji naczyń mózgu umożliwiło opi-
sanie coraz większej liczby spośród tych schorzeń na pozio-
mie molekularnym. Poszczególne mutacje niektórych genów (np.
CCM1/KRIT1, CCM2/MGC4607, CCM3/PDCD10) powodują 
autosomalne dominujące dziedziczenie zespołów malformacji ja-
mistych (CCM1, CCM2, CCM3). Niektórzy pacjenci z malfor-
macjami tętniczo-żylnymi mają też skórne malformacje naczyń
włosowatych związane z mutacjami genu RASA1. Dziedziczne
teleangiektazje krwotoczne wynikają z kilku mutacji, między 
innymi genu endogliny (ENG) w HHT1. Nadal trwają dyskusje,
czy malformacje jamiste i żylne są molekularnie zdeterminowane,
czy tylko posiadają wyraźny fenotyp. 

Klasyfikacja funkcjonalna. Neuroradiolodzy naczyniowi za-
proponowali funkcjonalny, bardzo przydatny w praktyce system,
który dzieli wszystkie malformacje naczyń mózgu na dwie pod-
stawowe kategorie: (1) malformacje naczyń mózgu związane 
z obecnością przetok tętniczo-żylnych; (2) malformacje naczyń
mózgu bez przetok tętniczo-żylnych. Ta pierwsza kategoria obej-
muje malformacje tętniczo-żylne i przetoki, druga – wszystkie
inne typy zmian (malformacje żylne, włosowate, jamiste).
Pierwszą grupę można leczyć interwencyjnie, zaś drugą zostawia
się bez leczenia lub leczy operacyjnie. 
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(Po lewej) Na fotografii pacjenta z dzie-
dziczną teleangiektazją krwotoczną i po-
wtarzającymi się ciężkimi krwotokami 
z nosa widać niezliczone maleńkie te-
leangiektazje skóry twarzy i głowy oraz
błony śluzowej nosa i ust. (Po prawej)
Fotografia przedstawia 3-miesięczne
niemowlę z włosowatym naczyniakiem
krwionośnym twarzy. Naczyniak krwio-
nośny, prawdziwy łagodny nowotwór
tworzący naczynia, uległ stopniowej 
regresji. 

(Po lewej) W sekcji mózgu widać ty-
powe objawy malformacji tętniczo-żylnej
bez pęknięcia, klasycznej zmiany z prze-
toką tętniczo-żylną. Gniazdo (nidus)
malformacji tworzą liczne naczynia 
o cienkich ścianach. Większe naczynie

może odpowiadać tętniakowi śród-
czaszkowemu (dzięki uprzejmości: 
dr R. Hewlett). (Po prawej) Sekcja prze-
toki szyjno-jamistej z zakrzepicą, 
innego rodzaju malformacji naczyń 
mózgowych z przetoką tętniczo-żylną,
przedstawia mnogie, powiększone 
kanały żylne podobne do tętnic 
(dzięki uprzejmości: dr B. Horten).

(Po lewej) W przekroju sekcyjnym przez
górną część mostu i śródmózgowie pa-
cjenta z dziedzicznym mnogim zespo-
łem CCM widać liczne małe przewlekłe
krwotoki typowe dla malformacji ja-
mistych typu 4 (dzięki uprzejmości: 
dr E. Ross). (Po prawej) Badanie mikro-
patologiczne o niskiej mocy (szybkie
barwienie na niebiesko luksolem) uka-
zuje mieszaną malformację jamisto-
włosowatą w obrębie mostu. Prawidłowa
istota biała przenika się z malformacją
jamistą i mnogimi naczyniami 
o cienkich ścianach (dzięki uprzej-
mości: AFIP). 
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MALFORMACJE TĘTNICZO-ŻYLNE

Najważniejsze informacje
Terminologia
● Malformacja naczyniowa opony miękkiej mózgu 

○ Przetoka tętniczo-żylna, bez pośrednictwa łożyska włoso-
watego 

Obrazowanie
● Cechy ogólne

○ Ponadnamiotowo (85%), dół tylny (15%)
● TK/angiografia TK

○ Izo- lub hiperintensywny sygnał w krętych naczyniach 
± Ca++

○ Wzmocnienie w obrębie tętnic zasilających, gniazda, żył
odprowadzających

● MR
○ „Torba robaków”/splot krętych ognisk braku sygnału

związanego z przepływem w formie „plastra miodu”
○ Brak prawidłowej tkanki mózgu wewnątrz zmiany
○ Minimalny efekt masy lub jego brak
○ W sekwencji FLAIR ± wysoki sygnał (glioza)
○ W sekwencji GRE T2*-zależnej „kwitnienie” w przypadku

krwotoku 

(Po lewej) Badanie cyfrową angiografią
subtrakcyjną tego samego pacjenta uka-
zuje gniazdo AVM powyżej rozwidlenia
tętnicy szyjnej wewnętrznej . Nie wy-
kryto żadnych tętniaków wewnątrzgniaz-
dowych ani tętnic zasilających. Zwraca
uwagę wczesny głęboki odpływ krwi 
do żyły wewnętrznej mózgu i do zatoki
prostej . (Po prawej) Po embolizacji
dwóch zasilających odgałęzień tętni-
czych za pomocą Onyx u tego samego
pacjenta przeprowadzono badanie TK.
Widać hiperdensyjną strukturę wewnątrz
gniazda . Niewielkie malformacje 
tętniczo-żylne nie wymagają embolizacji
etapowej, by zapobiec przełamaniu pra-
widłowego ciśnienia przepływu. 

(Po lewej) Na schemacie w płaszczyźnie
wieńcowej widać klasyczną malformację
tętniczo-żylną (AVM). Zwraca uwagę
gniazdo z tętniakiem wewnątrz
gniazda oraz poszerzone tętnice 
zasilające „uszypułowany” tętniak .
(Po prawej) Angiografia TK u młodego
pacjenta z samoistnym krwotokiem 
wewnątrzczaszkowym ukazuje krwotok
miąższowy i wewnątrzkomorowy .
Zwraca uwagę wodogłowie i powiększe-
nie rogów skroniowych . Słabo odgra-
niczone przebarwienie (rush) naczyniowe

szerzy się do powierzchni komory. 

● Cyfrowa angiografia subtrakcyjna: najlepiej ukazuje we-
wnętrzną architekturę naczyniową, 3 składniki malformacji
tętniczo-żylnej
○ Poszerzone tętnice zasilające
○ Gniazdo (nidus) gęsto upakowanych kanałów naczynio-

wych
○ Poszerzone żyły odprowadzające

● „Tętniak” wewnątrz gniazda w >50% przypadków 
● Tętniak wskutek przepływu (tętniak przepływowy) na tętnicy

zasilającej (10–15% przypadków)

Najważniejsze choroby w diagnostyce różnicowej
● Glejak zarodkowy z przetoką tętniczo-żylną
● Przetoka tętniczo-żylna opony twardej 

Zagadnienia kliniczne
● Objawy: ból głowy i krwotok (50%)
● Możliwości leczenia

○ Embolizacja
○ Mikroresekcja chirurgiczna
○ Radioterapia stereotaktyczna
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MALFORMACJE TĘTNICZO-ŻYLNE
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● MRA
○ Pomocna do ogólnego obrazowania przepływu, po emboli-

zacji/XRT
○ Nie pokazuje szczegółów architektury naczyniowej 

Zmiany w angiografii 
● Cyfrowa angiografia subtrakcyjna najlepiej przedstawia archi-

tekturę wewnętrzną
● Należy stosować dużą częstość akwizycji, + objętość, + wskaź-

nik objętości kontrastu na akwizycję
● Trzy elementy malformacji tętniczo-żylnej

○ Poszerzone tętnice ± tętniaki powiązane z przepływem
○ Gniazdo ściśle upakowanych naczyń ± tętniaki wewnątrz

gniazda
○ Wcześnie odprowadzające żyły ± zwężenia żył spowodo-

wane patologią naczyń wskutek szybkiego przepływu (może
to podnieść ryzyko krwotoku wewnątrzczaszkowego) 

● 27–32% malformacji ma podwójne zasilanie (z opony miękkiej
i twardej) 

Zalecenia dotyczące obrazowania
● Najlepsza metoda obrazowania

○ Cyfrowa angiografia subtrakcyjna o wysokiej częstości
akwizycji ± superselektywne cewnikowanie 

● Zalecenia do protokołu
○ Standardowe badanie MR (włącznie z angiografią MR

wzmocnioną kontrastem i sekwencjami GRE) 

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
Glejak wielopostaciowy (GBM) z przetoką 
tętniczo-żylną
● Glejak zarodkowy powoduje wzmocnienie (przebarwienie guza

w cyfrowej angiografii subtrakcyjnej) i efekt masy
● Nieco miąższu między naczyniami 

„Zakrzepnięta” („ukryta”) malformacja tętniczo-żylna
● Naczyniak jamisty
● Zwapniały nowotwór
● Skąpodrzewiak
● Gwiaździak niskiego stopnia 

Przetoka tętniczo-żylna opony twardej
● Przetoki tętniczo-żylne w obrębie ściany drożnej lub częściowo

drożnej zatoki żylnej opony twardej, równoległy kanał żylny
lub żyła korowa w sąsiedztwie

● Najczęściej w zatoce prostej lub zatokach esowatych
● Różnicowanie z malformacją tętniczo-żylną opony miękkiej na

podstawie
○ Położenia: gniazdo ściśle powiązane z zatoką żylną opony

twardej
○ Podstawowego źródła zasilania: tętnice opony twardej >>

tętnice opony miękkiej 
■ Na przykład tętnice oponowe środkowa i tylna, tętnica

sierpu móżdżku, odgałęzienia namiotowe tętnicy szyjnej
wewnętrznej, tętnica potyliczna, tętnica Davidoffa 
i Schechtera 

○ Możliwe „pasożytowanie” na zasilaniu z opony miękkiej 
w przypadku dużych malformacji tętniczo-żylnych opony
twardej 

○ Rzadko występują tętniaki związane z przepływem 

PATOLOGIA
Ogólna charakterystyka
● Etiologia

○ Deregulacja angiogenezy 
■ Naczyniowe czynniki wzrostu śródbłonka, receptory po-

średniczące w rozroście śródbłonka, migracja 

TERMINOLOGIA
Skróty
● Malformacja tętniczo-żylna (AVM) 

Synonimy
● Malformacja naczyniowa opony miękkiej z bezpośrednią prze-

toką tętniczo-żylną, ale bez łożyska włosowatego

OBRAZOWANIE
Cechy ogólne
● Najbardziej charakterystyczny objaw

○ Objaw „torby robaków” (braku sygnału związanego z prze-
pływem) w obrazie MR z minimalnym efektem masy lub
bez efektu masy

● Położenie
○ Może wystąpić w każdym miejscu mózgowia

■ Nadnamiotowo (85%), tylny dół czaszki (15%)
○ 98% – pojedyncze, sporadyczne

■ Rzadko występują mnogie malformacje tętniczo-żylne, 
a jeśli występują, to są związane z zespołami chorobowymi

● Wielkość
○ Od mikroskopijnych do olbrzymich rozmiarów
○ Większość objawowych AVM mierzy 3–6 cm 

● Morfologia
○ 3 składniki

■ Poszerzone tętnice zasilające
■ Gniazdo ściśle upakowanych poszerzonych kanałów 

naczyniowych
■ Poszerzone żyły odprowadzające

○ Między nimi nie ma prawidłowej tkanki mózgu 

Zmiany w badaniu TK
● TK

○ Wynik może być prawidłowy (jeśli malformacja jest mała) 
○ Kręte naczynia o normalnej lub podwyższonej gęstości
○ W 25–30% Ca++
○ Krwawienie z malformacji tętniczo-żylnej: krwotok miąż-

szowy lub wewnątrzkomorowy >> krwotok podpajęczy-
nówkowy

○ Stan po embolizacji: płynne substancje embolizujące wi-
doczne jako hiperdensyjne struktury wewnątrz gniazda 

● TK C+
○ Wyraźne wzmocnienie tętnic zasilających, gniazda i żył 

odprowadzających 
● Angiografia TK

○ Widoczne poszerzone naczynia zasilające i odprowadzające 

Zmiany w badaniu MR
● Obrazy T1-zależne

○ Sygnał zmienny w zależności od szybkości przepływu, kie-
runku, obecności lub wieku krwotoku

○ Ściśle upakowana masa przepływowych ubytków sygnału 
– objaw „plastra miodu” 

● Obrazy T2-zależne
○ Splot krętych ognisk braku sygnału – objaw „plastra miodu”
○ Różnego typu krwotoki
○ Mało lub brak tkanki mózgu w obrębie gniazda

■ Może wystąpić nieco glejowej tkanki o wysokim sygnale 
● FLAIR

○ Ogniska przepływowego braku sygnału ± wysoki sygnał
wokół (glioza) 

● Obrazy T2*-zależne w sekwencji GRE 
○ „Kwitnienie” przy obecności krwotoku

● Obrazy T1-zależne C+ 
○ Wyraźne wzmocnienie gniazda i żył odprowadzających 
○ Szybki przepływ może nie powodować wzmocnienia (prze-

pływowy brak sygnału)
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● Profil kliniczny
○ Młody dorosły z samoistnym krwotokiem wewnątrzczaszko-

wym (czyli niespowodowanym urazem)

Charakterystyka demograficzna
● Wiek

○ Szczyt występowania 20.–40. rok życia (25% w wieku 15 lat)
● Płeć

○ M = K
● Epidemiologia

○ Najczęstsze objawowe malformacje naczyń mózgowych
○ Częstość sporadycznych malformacji tętniczo-żylnych 

– 0,04–0,52%

Naturalny przebieg i rokowanie
● Wszystkie malformacje tętniczo-żylne w obrębie mózgowia są

potencjalnie niebezpieczne
○ Ryzyko pierwszego krwotoku przez całe życie, narasta z wie-

kiem (2–4% rocznie, kumulatywnie)
○ Ogromna większość malformacji daje objawy w trakcie życia

pacjenta
● Samoistne zamknięcie (obliteracja) występuje bardzo rzadko

(<1% przypadków)
○ 75% to małe zmiany (<3 cm) z pojedynczą żyłą odprowa-

dzającą
○ 75% powoduje „samoistne” krwotoki

Leczenie
● Embolizacja

○ Podział zabiegu na etapy obniża ryzyko gwałtownego zwięk-
szenia ciśnienia przepływu (i związane z nim: obrzęk mózgu,
krwotok wewnątrzczaszkowy)

○ Przy pęknięciu malformacji tętniczo-żylnej celem jest embo-
lizacja docelowego miejsca krwotoku, by obniżyć ryzyko na-
wrotu (np. tętniaki związane z przepływem lub wewnątrz
gniazda)

○ Często wykonywana jako wstępny zabieg przed resekcją
○ Sama embolizacja może prowadzić do pełnego wyleczenia,

jeśli zmiana jest mała, z niewieloma tętnicami zasilającymi 
i pojedynczą żyłą odprowadzającą oraz przy użyciu płynnych
substancji embolizujących

● Resekcja mikro-neurochirurgiczna
● Stereotaktyczna radiochirurgia 

○ Prawdopodobieństwo wyleczenia spada przy większym gnieź-
dzie

○ <3 cm: >95% pacjentów wyleczonych w ciągu 2–3 lat
○ Opóźniony okres wyleczenia: do 4 lat (ryzyko krwotoku we-

wnątrzczaszkowego występuje aż do całkowitego wyleczenia)

ZALECENIA DIAGNOSTYCZNE
Do rozważenia
● MR zmian o wyglądzie typowym dla zmian naczyniowych 

z miąższem mózgu między przepływowymi ubytkami sygnału 
– może to być nowotwór naczyniowy, a nie malformacja naczy-
niowo-żylna

„Kamienie milowe” interpretacji badań obrazowych
● Uważnie obserwować uszypułowane tętniaki wewnątrz gniazda
● Znaleźć wczesne dyskretne żyły odprowadzające; mogą być je-

dyną wskazówką diagnostyczną przy malformacjach tętniczo-
-żylnych ze znacznymi skrzeplinami 

WYBRANE PIŚMIENNICTWO
1. Santos ML et al: Angioarchitecture and clinical presentation of brain ar-

teriovenous malformations. Arq Neuropsiquiatr. 67(2A):316-21, 2009
2. Maruyama K et al: Optimal timing for Gamma Knife surgery after he-

morrhage from brain arteriovenous malformations. J Neurosurg. 109
Suppl:73-6, 2008

■ Receptory cytokiny pośredniczą w dojrzewaniu i prze-
kształcaniu naczyń

● Podłoże genetyczne
○ Przy sporadycznych malformacjach tętniczo-żylnych wystę-

pują liczne geny o zwiększonej lub zmniejszonej ekspresji
■ Możliwe nieprawidłowe działanie genów homeotycznych,

np. Hox D3, B3, odpowiedzialnych za angiogenezę
○ Malformacje tętniczo-żylne w formie zespołów (2% przy-

padków) 
■ Liczne malformacje tętniczo-żylne przy HHT1 (mutacja

genu endogliny) 
■ Przy mózgowych tętniczych zespołach segmentowych

(CAMS) malformacje tętniczo-żylne w obrębie oczo-
dołu/żuchwy i twarzy/wewnątrz czaszki

● Towarzyszące nieprawidłowości
○ Tętniak związany z przepływem na tętnicy zasilającej (10–

15%)
○ „Tętniak” wewnątrz gniazda (50%)
○ „Podkradanie naczyniowe” może powodować niedokrwienie

w sąsiadującej tkance mózgu
■ Badanie PET wykazuje niewydolność hemodynamiczną

Stopniowanie i klasyfikacja
● Skala Spetzlera-Martina

○ Ocena ryzyka operacyjnego w skali 1–5 na podstawie nastę-
pujących czynników
■ Wielkość

– Mała (<3 cm) = 1
– Średnia (3–6 cm) = 2
– Duża (>6 cm) = 3

■ Położenie
– Obszary nieelokwentne = 0
– Elokwentne obszary mózgowia = 1
– Obszary elokwentne to kora ruchowo-czuciowa, kora

wzrokowa, podwzgórze, wzgórze, torebka wewnętrz-
na, pień mózgu, konary móżdżku, jądra głębokie

■ Odprowadzenia żylne
– Wyłącznie powierzchowne = 0
– Głębokie = 1

Cechy patomorfologiczne i chirurgiczne
● Zwarta masa splątanych naczyń w kształcie klina

Cechy mikroskopowe
● Szeroki zakres fenotypów

○ Tętnice zasilające zwykle poszerzone, ale dojrzałe (może
dojść do pogrubienia ściany)

○ Poszerzone żyły odprowadzające (mogą współwystępować
żylaki lub zwężenia)

○ Gniazdo
■ Zbiorowisko licznych drobnych przetok tętniczo-żylnych
■ Dysplastyczne naczynia o cienkich ścianach (bez łożyska

włosowatego)
■ Dezorganizacja kolagenu, nierównomierna muskularyzacja
■ Brak prawidłowej tkanki mózgu pomiędzy naczyniami

(może wystąpić częściowa glioza)
○ Sieć naczyń włosowatych wokół gniazda

■ Gniazdo otoczone jest poszerzonymi naczyniami włoso-
watymi w tkance mózgu 1–7 mm poza gniazdem

■ Naczynia w tej sieci są 10–25 razy szersze od pra-
widłowych naczyń włosowatych

ZAGADNIENIA KLINICZNE
Objawy
● Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe

○ Ból głowy i krwotok (50%)
○ Napady padaczkowe (25%)
○ Ogniskowe ubytki neurologiczne (20–25%)
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(Po lewej) Na osiowym obrazie MR 
w sekwencji FLAIR widać przepływ typu
„plastra miodu”, ukazujący gniazdo mal-
formacji tętniczo-żylnej . Duże i kręte
ogniska braku sygnału przed gniazdem
to tętnice zasilające pochodzące z tęt-
nicy środkowej mózgu ± żyły odprowa-
dzające . Zwraca uwagę efekt masy
w trójkącie lewej komory bocznej, łagod-
ny w stosunku do rozmiaru zmiany. 
Obszar wysokiego sygnału przylegający
do gniazda odpowiada zapewne
gliozie. (Po prawej) Cyfrowa angiografia
subtrakcyjna tętnicy szyjnej wewnętrznej
w projekcji bocznej u tego samego pa-
cjenta pokazuje zwiększone zasilanie
tętnicy szyjnej środkowej , posze-
rzone, kręte powierzchniowe żyły zasi-
lające i gniazdo malformacji
tętniczo-żylnej . 

(Po lewej) W osiowym obrazie MR w re-
konstrukcji maksymalnej intensywności
(MIP) w sekwencji TOF u 38-letniego
pacjenta z postępującym bólem głowy 
i zaburzeniami widzenia widać malfor-
mację tętniczo-żylną w okolicy potylicz-
nej ze znacznie poszerzonymi
tętnicami zasilającymi tętnicy szyjnej
środkowej . (Po prawej) W osiowym
T1-zależnym obrazie MR po podaniu
kontrastu widać u tego samego pacjenta
wyraźne wzmocnienie gniazda 
i powiększone odprowadzające żyły 
powierzchniowe . Zwraca uwagę
część gniazda i żył odprowadzają-
cych , które wykazują brak sygnału 
z powodu szybkiego przepływu w naczy-
niach. Wyraźny jest także artefakt 
fazowy w poprzek obrazu . 

(Po lewej) Skośna przestrzenna (3D)
cyfrowa angiografia subtrakcyjna tętnicy
szyjnej wewnętrznej ukazuje poszerzoną
lewą tętnicę mózgową przednią ,
która zasila malformację tętniczo-żylną
prawego płata czołowego . Zwraca
uwagę tętniak tętnicy łączącej przedniej,
spowodowany przepływem , który 
w przyszłości może spowodować krwo-
tok podpajęczynówkowy. (Po prawej) 
W przednio-tylnym obrazie bez subtrak-
cji, wykonanym po trzech sesjach 
stopniowej embolizacji licznych naczyń
zasilających tętnicy mózgowej przedniej
i tętnicy mózgowej środkowej, widać
Onyx wewnątrz gniazda i przylegających
naczyń zasilających . Przepływowy
tętniak tętnicy łączącej przedniej został
zamknięty spiralami przed emboli-
zacją naczyń zasilających tętnicy móz-
gowej przedniej. 

MALFORMACJE TĘTNICZO-ŻYLNE
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(Po lewej) Na osiowym skanie TK widać
powiększenie otworu kolcowego 
w porównaniu do strony lewej z po-
wodu powiększenia tętnicy oponowej
środkowej, która jest typowym naczyniem
zasilającym przetok tętniczo-żylnych
opony twardej. (Po prawej) W osiowym
T2-zależnym badaniu MR widać drobne
ogniska braku sygnału (naczynia przypo-
minające pęknięcia) przy połączeniu
zatok esowatej i skalistej górnej. Widać
także duże ogniska braku sygnału spo-
wodowane przepływem w kącie móżdż-
kowo-mostowym i przedniej części mostu

, które odpowiadają poszerzonym
żyłom odprowadzającym u tego pacjenta
z przetoką tętniczo-żylną opony twardej
w obrębie zatoki skalistej górnej.

(Po lewej) Na bocznym obrazie cyfrowej
angiografii subtrakcyjnej prawej tętnicy
szyjnej zewnętrznej widać przetokę tętni-
czo-żylną opony twardej wysokiego ry-
zyka (4. stopnia) w obrębie zatoki ska-
listej górnej z poszerzonymi krętymi
żyłami odprowadzającymi kory . Zwra-
ca uwagę poszerzona tętnica oponowa
środkowa i zwężenie żyły wskutek
wenopatii spowodowanej dużym przepły-
wem. (Po prawej) Boczna projekcja 
cyfrowej angiografii subtrakcyjnej tętnicy
szyjnej zewnętrznej po embolizacji i re-
sekcji chirurgicznej przetoki tętniczo-
-żylnej opony twardej pokazuje brak po-
zostałości połączenia tętniczo-żylnego.
Przed operacją zastosowano połączenie
spirali metalowych i płynnych substancji
embolizujących, aby zmniejszyć przepływ. 

PRZETOKA TĘTNICZO-ŻYLNA OPONY TWARDEJ

● Cyfrowa angiografia subtrakcyjna: dominujące zaopatrzenie
od tętnic oponowych
○ Wsteczny przepływ żylny w zatoce/zatokach opony twar-

dej ± żyłach kory 

Najważniejsze choroby w diagnostyce różnicowej
● Hipoplazja zatoki poprzecznej i esowatej
● Zmiana rzekoma zatoki esowatej i otworu żyły szyjnej 
● Zakrzepica zatoki opony twardej 

Zagadnienia kliniczne
● Leczenie

○ Zachowawcze (np. obserwacja, ucisk tętnicy szyjnej)
○ Wewnątrznaczyniowe: embolizacja tętnic zasilających 

± wypustki/zatoki żylnej
○ Resekcja operacyjna: skeletonizacja zajętej zatoki żylnej

opony twardej
○ Radiochirurgia stereotaktyczna: czas opóźnienia oblitera-

cji – 2–3 lata 

Obrazowanie
● Ogólnie

○ Sieć drobnych naczyń (wyglądających jak pęknięcia) 
w ścianie zatoki żylnej opony twardej z zakrzepicą

● TK – zwykle prawidłowa
○ Krwotok podpajęczynówkowy, jeśli doszło do pęknięcia

przetoki tętniczo-żylnej opony twardej lub (rzadko) tętniak
przepływowy

● TK C+
○ Kręte tętnice zasilające ± tętniak przepływowy
○ Poszerzone, kręte korowe żyły odprowadzające

● MR
○ Zakrzepnięta zatoka o izointensywnym sygnale ± prze-

pływowy brak sygnału w obrazach T1/T2-zależnych
○ „Kwitnienie” zakrzepniętej zatoki żylnej w obrazowaniu

T1-zależnym
○ Może dojść do krwotoku miąższowego, jeśli przetoka 

posiada korowe naczynia odprowadzające
○ FLAIR: zatoka z zakrzepicą o izointensywnym sygnale 

± przyległy obrzęk, jeśli dochodzi do przekrwienia lub nie-
dokrwienia

Najważniejsze informacje

Brain_cz.I_sekcja 5_druk:Layout 1  2012-10-15  12:54  Strona 8



R
ozp

oznania na p
o

d
staw

ie zm
ian p

ato
lo

gicznych:M
alform

acje naczyniow
e

PRZETOKA TĘTNICZO-ŻYLNA OPONY TWARDEJ

I
5
—

9

○ Zwykle wzmocnienie przewlekłych zakrzepów zatoki
● MRA

○ MRA z rozdzielczością czasową i wzmocnieniem kontras-
towym jest przydatna do zobrazowania ogólnej architektury
i dynamiki

○ MRA czasu przepływu (TOF) jest pozytywna przy więk-
szych przetokach tętniczo-żylnych opony twardej; może być
negatywna, jeśli przetoka jest mała lub przepływ wolny

● Wenografia MR
○ Ukazuje niedrożną zatokę macierzystą, przepływ oboczny
○ Przestrzenna (3D) MRA kontrastu fazy (phase contrast) 

z wzmocnieniem kontrastowym i kodowaniem niewielkiej
prędkości może pomóc w identyfikacji przetoki, tętnic zasi-
lających, odwróconego przepływu w żyłach odprowa-
dzających

Zmiany w angiografii
● Konwencjonalna angiografia

○ Typowo występuje kilka tętnic zasilających
■ Najczęściej oponowe/śródkostne odgałęzienia tętnicy

szyjnej zewnętrznej
■ Namiotowe/oponowe odgałęzienia tętnicy szyjnej we-

wnętrznej i kręgowej
■ Większe przetoki tętniczo-żylne opony twardej „pasoży-

tują” na tętnicach opony miękkiej
○ Często występuje zasilanie tętnicze do równoległych ka-

nałów żylnych („wypustka drenująca”): można je embolizo-
wać z zachowaniem zatoki macierzystej

○ Częste zakrzepy w zajętej zatoce opony twardej
○ Odwrócony przepływ w zatoce opony twardej/żyłach kory

proporcjonalny do postępu objawów i ryzyka krwotoku
○ Kręte wzmocnione żyły opony miękkiej (wzór „rzekomych

flebolitów”) z przekrwieniem/nadciśnieniem żylnym (kli-
nicznie agresywne)

○ Wenopatia przy wysokim przepływie → postępujące
zwężenie, wypustki, niedrożność, krwotoki

Zalecenia dotyczące obrazowania
● Najlepsza metoda obrazowania

○ Cyfrowa angiografia subtrakcyjna ± superselektywne cew-
nikowanie oponowych/śródkostnych tętnic zasilających
opony twardej

● Zalecenia do protokołu
○ Przeglądowy MR, angiografia MR po podaniu kontrastu
○ Cyfrowa angiografia subtrakcyjna pozwala określić zasilanie

naczyniowe, odprowadzania żylne (ocena ryzyka krwotoku
wewnątrzczaszkowego w przyszłości)

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
Malformacja tętniczo-żylna opony miękkiej
● Wrodzona zmiana naczyniowa z gniazdem wewnątrzmózgo-

wym i bez prawidłowego miąższu mózgu pomiędzy naczy-
niami

● Dominuje zasilanie tętnicze z opony miękkiej, możliwe „pa-
sożytowanie” na tętnicach opony twardej (w przeciwieństwie
do przetoki tętniczo-żylnej opony twardej)

Zmiana rzekoma zatoki esowatej i otworu żyły szyjnej
● Wolny lub asymetryczny przepływ powoduje zmienność syg-

nału w obrazach MR
● Do różnicowania należy zastosować MR o różnych gradientach

kodowania 

Zakrzepica zatoki opony twardej
● Oboczne/przekrwione odprowadzanie żylne może przypomi-

nać przetokę tętniczo-żylną opony twardej
● Może być samoistna, urazowa, infekcyjna (zakrzepowe zapa-

lenie żył) 

TERMINOLOGIA
Skróty
● Przetoka tętniczo-żylna opony twardej (dAVF)

Synonimy
● Malformacja tętniczo-żylna opony twardej (dAVM) 

Definicje
● Grupa różnorodnych zmian o jednolitej architekturze naczy-

niowej (przetoki tętniczo-żylne związane ze ścianą zatoki żyl-
nej opony twardej) 

OBRAZOWANIE
Cechy ogólne
● Najbardziej charakterystyczny objaw

○ MR/TK: sieć drobnych naczyń (wyglądających jak pęknię-
cia) w ścianie zatoki żylnej opony twardej z zakrzepicą

○ Cyfrowa angiografia subtrakcyjna: dominujące zasilanie 
tętnicze z tętnic oponowych (por. przetoka tętniczo-żylna
opony miękkiej)

○ TK kości: poszerzone śródkostne kanały naczyniowe skle-
pienia czaszki, powiększony otwór kolcowy 

● Położenie
○ Może obejmować każdą z zatok żylnych opony twardej

■ Najczęściej (35–40%): zatoka poprzeczna i zatoka esowata
■ Inne miejsca: zatoka jamista, zatoka strzałkowa górna, za-

toka skalista górna

Zmiany w badaniu TK
● TK

○ Mogą być widoczne poszerzone kanały naczyniowe w czasz-
ce pochodzące od śródkostnych tętnic zasilających

○ Po tej samej stronie otwór kolczysty jest powiększony
■ Obejmuje tętnicę oponową środkową, która zasila przetokę

○ Należy obserwować możliwe powikłania: krwotok podpaję-
czynówkowy, obrzęk mózgu (nadciśnienie żylne)

● TK C+
○ Mogą być widoczne kręte tętnice zasilające ± tętniaki spo-

wodowane przepływem (rzadko), tętnice odprowadzające
○ W zajętej zatoce żylnej zwykle powstaje zwężenie/częś-

ciowa zakrzepica
● CTA

○ Przestrzenna (3D) angiografia TK może być przydatna w sta-
tycznym obrazowaniu architektury naczyniowej. 

Zmiany w badaniu MR
● Obrazy T1-zależne

○ Zatoka opony twardej z zakrzepami o izointensywnym syg-
nale ± przepływowy brak sygnału 

● Obrazy T2-zależne
○ Zatoka z zakrzepami o izointensywnym sygnale ± przepły-

wowy brak sygnału 
○ Ogniskowo podwyższona intensywność sygnału w przy-

ległej części mózgowia = wsteczne odprowadzanie żyłami
oponowymi, nieprawidłowości przepływu żylnego

● FLAIR
○ Zatoka z zakrzepami o izointensywnym sygnale ± przyległy

obrzęk, jeśli występuje zastój żylny lub niedokrwienie
● Obrazy T2*-zależne w sekwencji GRE

○ Może być widoczny krwotok miąższowy przy przetokach
tętniczo-żylnych opony twardej z odprowadzaniem przez
żyły korowe

○ Zatoka opony twardej z zakrzepami i „kwitnieniem”
● DWI

○ Prawidłowe, chyba że występuje zawał żylny lub niedo-
krwienie

● Obrazy T1-zależne C+
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Cechy mikroskopowe
● Żyły o cechach tętnic z nieregularnym pogrubieniem błony we-

wnętrznej i nierównomiernym zanikiem błony sprężystej

ZAGADNIENIA KLINICZNE
Objawy
● Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe

○ Zależne od położenia i rodzaju przetoki
■ Zatoka poprzeczna–zatoka prosta = pulsujący szum uszny
■ Zatoka jamista = pulsujący wytrzeszcz, neuropatia ner-

wów czaszkowych 3, 4, 6
■ Przetoka tętniczo-żylna opony twardej u niemowlęcia 

= opóźnienie rozwoju, zwiększony obwód głowy
○ Dość rzadko: objawy encefalopatii (nadciśnienie żylne, nie-

dokrwienie/zakrzepica)
■ Postępujące otępienie

○ Rzadko: zastoinowa niewydolność serca zagrażająca życiu
■ Zwykle u noworodków i niemowląt

● Profil kliniczny
○ Pacjent w średnim wieku z szumem usznym synchronicz-

nym z tętnem

Charakterystyka demograficzna
● Wiek

○ Przetoka tętniczo-żylna u osób dorosłych objawia się zwykle
w średnim wieku

● Epidemiologia
○ W 10–15% przypadków malformacji naczyń mózgu wystę-

pują przetoki

Naturalny przebieg i rokowanie
● Rokowanie i przebieg kliniczny zależą od położenia i wzorca

odprowadzania żylnego
○ 98% przetok tętniczo-żylnych bez wstecznego przepływu

żylnego ma łagodny przebieg
○ Przetoki tętniczo-żylne z wstecznym przepływem żylnym

mają agresywny przebieg kliniczny

Leczenie
● Zachowawcze: obserwacja ± techniki ucisku tętnicy szyjnej
● Możliwości leczenia przy ryzyku krwotoku

○ Wewnątrznaczyniowe: embolizacja tętnic zasilających środ-
kiem cząsteczkowym lub płynnym, embolizacja spiralą
odpływowych zatok/wypustek żylnych

○ Resekcja chirurgiczna: skeletonizacja zatoki żylnej objętej
chorobą 

○ Radiochirurgia stereotaktyczna: opóźnienie czasowe całko-
witej obliteracji: 2–3 lata

ZALECENIA DIAGNOSTYCZNE
Do rozważenia
● Cyfrowa angiografia subtrakcyjna, by ostatecznie wykluczyć

przetokę tętniczo-żylną opony twardej u pacjenta z pulsującymi
szumami w uszach

„Kamienie milowe” interpretacji badań obrazowych
● Przy małych przetokach tętniczo-żylnych opony twardej wynik

MR i angiografii MR może być prawidłowy
● Zawsze trzeba obustronnie uwidocznić tętnice szyjne we-

wnętrzne, tętnice szyjne zewnętrzne i tętnice kręgowe w bada-
niu cyfrową angiografią subtrakcyjną, by wykluczyć przetokę
tętniczo-żylną opony twardej

WYBRANE PIŚMIENNICTWO
1. Chew J et. al: Arterial Onyx embolisation of intracranial DAVFs with

cortical venous drainage. Can J Neurol Sci. 36(2):168-75, 2009

PATOLOGIA
Ogólna charakterystyka
● Etiologia

○ Przetoki tętniczo-żylne opony twardej u dorosłych są zwykle
nabyte, a nie wrodzone
■ Często idiopatyczne
■ Mogą powstawać jako reakcja na uraz, zakrzepicę zatoki

żylnej
○ Przetoki tętniczo-żylne opony twardej u niemowląt są zwyk-

le wrodzone i najczęściej łączą się z poszerzeniem zatok żyl-
nych opony twardej

○ Patologiczna aktywacja angiogenezy
■ Rosnące naczynia włosowate w ziarninie wewnątrz za-

toki żylnej zamkniętej przez zorganizowane zakrzepy
■ Tworzenie się/rozrost sieci mikronaczyniowej w we-

wnętrznej części opony łączącej się ze splotem cienko-
ściennych kanałów żylnych – w ten sposób powstają małe
przetoki

■ Wysokie wskaźniki bFGF, VEGF w przetokach tętniczo-
-żylnych opony twardej

● Towarzyszące nieprawidłowości
○ Odprowadzanie żylne przez korę, powiązane z obrzękiem 

i encefalopatią
○ Nadciśnienie żylne może powodować opóźnienie rozwoju 

u dzieci
○ Przepływ tętniczy w żyłach kory/zatokach żylnych → we-

nopatia z powodu wysokiego przepływu → zwężenie żył ko-
rowych, tętniak z powodu krętości naczyń + zwężenie zatoki
żylnej opony twardej, zakrzepica → wzrost ryzyka krwotoku
wewnątrzczaszkowego

Stopniowanie i klasyfikacja 
● Klasyfikacja wewnątrzczaszkowych przetok tętniczo-żylnych

wg Cognarda opiera się na wzorze odprowadzania żylnego i ry-
zyku krwotoku wewnątrzczaszkowego
○ Stopień 1: położone w ścianie zatoki żylnej, prawidłowy kie-

runek odprowadzania żylnego, łagodny przebieg kliniczny
○ Stopień 2A: położone w głównej zatoce, odpływ do zatoki,

ale nie do żył kory
○ Stopień 2B: odpływ do żył kory (odwrotny przepływ), ryzy-

ko krwotoku 10–20%
○ Stopień 3: odprowadzanie bezpośrednio przez żyły kory, 

poszerzenie żył, krwotoki w 40% przypadków
○ Stopień 4: odprowadzanie bezpośrednio przez żyły kory, 

poszerzenie żył, krwotoki w 40% przypadków
○ Stopień 5: odprowadzanie przez okołordzeniowe żyły krę-

gosłupa, postępująca mielopatia
● Pośrednia przetoka szyjno-jamista = drugie pod względem

częstości miejsce występowania przetok tętniczo-żylnych
opony twardej
○ Klasyfikacja Barrowa wg cech zasilania tętniczego

■ Typ A: bezpośrednia przetoka z tętnicy szyjnej we-
wnętrznej do zatoki jamistej o wysokim przepływie (nie
stanowi przetoki tętniczo-żylnej opony twardej)

■ Typ B: przetoka między oponowymi odgałęzieniami tęt-
nicy szyjnej wewnętrznej a zatoką jamistą

■ Typ C: przetoka między oponowymi odgałęzieniami tęt-
nicy szyjnej zewnętrznej a zatoką jamistą

■ Typ D: przetoka między oponowymi odgałęzieniami tęt-
nicy szyjnej wewnętrznej i zewnętrznej a zatoką jamistą

Cechy patomorfologiczne i chirurgiczne
● Liczne powiększone tętnice zasilające opony twardej łączą się

w zatoce opony twardej, w której często dochodzi do powsta-
wania zakrzepów

● Poszerzone żyły odprowadzające kory mózgowej, ze zwęże-
niami, poszerzeniami, kręte
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(Po lewej) W osiowym przekroju angio-
grafii TK u pacjenta z krwotokiem pod-
pajęczynówkowym widać wzmocnienie
dużych naczyń w pobliżu otworu
wielkiego, za rdzeniem przedłużonym.
(Po prawej) Skośna projekcja cyfrowej
angiografii subtrakcyjnej prawej tętnicy
kręgowej ukazuje przetokę tętniczo-
-żylną opony twardej w obrębie zatoki
brzeżnej , zasilaną przede wszystkim
z tętnicy oponowej tylnej wychodzącej 
z prawej tętnicy kręgowej. Występuje
wsteczny odpływ krwi do poszerzonych,
krętych żył korowych , co podnosi 
ryzyko krwotoku wewnątrzczaszkowego. 

(Po lewej) W skanie TK kości skronio-
wej u pacjenta z pulsującym szumem 
w uszach widać wyraźne kanały naczy-
niowe w sklepieniu czaszki, sugeru-
jące, że przyczyną może być przetoka
tętniczo-żylna opony twardej. 
(Po prawej) Przednio-tylna projekcja
cyfrowej angiografii subtrakcyjnej poka-
zuje przetokę tętniczo-żylną opony twar-
dej stopnia 2A w lewej zatoce esowatej.
Zwraca uwagę poszerzona tętnica poty-
liczna , która zasila przetokę tętni-
czo-żylną opony twardej przez liczne
odgałęzienia śródkostne. Zwężenie dal-
szej części zatoki esowatej przyczy-
nia się do przepływu wstecznego 
w zatokach poprzecznej i esowatej po
tej samej stronie i poprzez spływ zatok
do prawej zatoki esowatej. 

(Po lewej) Przednio-tylna cyfrowa 
angiografia subtrakcyjna u niemowlęcia
z rozległą przetoką tętniczo-żylną opony
twardej w obrębie prawej zatoki po-
przecznej i esowatej. Prawa zatoka 
poprzeczna i prawa część spływu
zatoki są poszerzone. W zatoce eso-
watej po tej samej stronie występuje
niedrożność wskutek przepływu wstecz-
nego i odpływu przez lewą zatokę 
esowatą i poprzeczną. Występuje też
zwężenie opuszki żyły szyjnej 
i wyraźny, choć niewielki odpływ do żył
korowych . (Po prawej) W bocznej
projekcji cyfrowej angiografii subtrakcyj-
nej lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej
widać tętnice namiotowe , które 
zasilają przetokę tętniczo-żylną opony
twardej. Ponadto widoczne jest „podkra-
danie” zasilania z opony miękkiej z tęt-
nicy tylnej mózgu .

PRZETOKA TĘTNICZO-ŻYLNA OPONY TWARDEJ

Brain_cz.I_sekcja 5_druk:Layout 1  2012-10-15  12:54  Strona 11



R
oz

p
oz

na
ni

a 
na

 p
o

d
st

aw
ie

 z
m

ia
n 

p
at

o
lo

gi
cz

ny
ch

:M
al

fo
rm

ac
je

 n
ac

zy
ni

ow
e

I
5
—
12

(Po lewej) Na rycinie przedstawiono
przetokę tętniczo-żylną wzdłuż przyśrod-
kowej powierzchni półkuli mózgu. Kilka
nieco powiększonych odgałęzień tętnicy
mózgowej przedniej w oponie miękkiej

jest bezpośrednio połączonych z po-
szerzoną odprowadzającą żyłą korową

. Nie występuje gniazdo. W miejscu
przetoki znajduje się wielokomorowy
żylak . (Po prawej) Na osiowym ska-
nie TK bez wzmocnienia kontrastowego
widać nadmierną gęstość przepływającej
krwi, krzywolinijne naczynia w obrębie
prawej komory bocznej, co jest skutkiem
obecności żylaków odprowadzających
krew z przetoki tętniczo-żylnej opony
miękkiej wewnątrz komory . U pa-
cjenta wystąpił mały krwotok dokomo-
rowy (niewidoczny na rycinie). 

(Po lewej) Na osiowym T2-zależnym 
obrazie MR u tego samego pacjenta
widać kręte ogniska przepływowych 
ubytków sygnału i tętniak żylakowaty

w komorze bocznej bez gniazda
miąższowego lub naczyniowego. Poło-
żenie wewnątrz komory czyni go niebez-
piecznym do resekcji bez embolizacji.
(Po prawej) Faza tętnicza cyfrowej 
angiografii subtrakcyjnej tego samego
pacjenta ukazuje poszerzone i kręte na-
czynia przeszywające wieczkowego od-
gałęzienia tętnicy mózgowej środkowej

, które bezpośrednio napełniają liczne
tętniaki żylakowate bez gniazda po-
między naczyniami, krew jest odprowa-
dzana żyłą wzgórzowo-prążkowiową .

PRZETOKA TĘTNICZO-ŻYLNA OPONY MIĘKKIEJ 

Najważniejsze choroby w diagnostyce różnicowej
● Malformacja tętniczo-żylna
● Przetoka tętniczo-żylna opony twardej
● Malformacja tętniakowata żyły Galena 

Patologia
● Poszerzone dojrzałe tętnice, żylakowate żyły odprowadzające
● Żyły odprowadzające mogą upodabniać się do tętnic z pogru-

bionymi ścianami
○ Mogą powstawać żylakowate „tętniaki” ± wenopatia, zwę-

żenie spowodowane szybkim przepływem

Zagadnienia kliniczne
● O wiele wyższe ryzyko krwotoku niż przy malformacji tętni-

czo-żylnej
● Samoistna obliteracja może występować częściej, zwłaszcza

u niemowląt
● Embolizacja jest skutecznym leczeniem, jeśli żyła odprowa-

dzająca zostanie zamknięta w miejscu przetoki

Terminologia
● Malformacja naczyń opony miękkiej z bezpośrednią przetoką

między tętnicą a żyłą
○ Brak łożyska włosowatego i gniazda pomiędzy naczyniami
○ Może wystąpić w każdym miejscu mózgowia lub rdzenia

kręgowego
○ Może wystąpić na powierzchni lub we wnętrzu mózgu albo

w wyściółce komorowej

Obrazowanie
● TK: kręte naczynia o prawidłowej lub podwyższonej inten-

sywności sygnału ± Ca++
○ Tętnice zasilające i żyły odprowadzające ze wzmocnieniem

● Cyfrowa angiografia subtrakcyjna
○ Z poszerzonej tętnicy zasilającej krew przepływa bezpo-

średnio do poszerzonej żyły odprowadzającej
○ ± zespolenie tętnic tuż przed połączeniem przetokowym
○ Bez gniazda w obrębie przetoki 

Najważniejsze informacje
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● Krew odprowadzana do zatoki opony twardej lub do przyległej
korowej żyły opony miękkiej 

● Różnicowanie z przetoką tętniczo-żylną opony miękkiej na
podstawie
○ Przetoki ściśle związane z zatoką żylną opony twardej, 

w obrębie jej ściany
○ Zasilanie w krew zasadniczo z tętnic oponowych, o wiele

częściej niż z tętnic opony miękkiej
■ Na przykład przednia, środkowa i tylna tętnica oponowa,

namiotowe odgałęzienia jamistej części tętnicy szyjnej
wewnętrznej i mózgowej tylnej, tętnica potyliczna, tęt-
nica gardłowa wstępująca

Tętniakowata malformacja żyły Galena
● Wewnątrzścienna przetoka tętniczo-żylna opony miękkiej to

tętniakowata malformacja żyły Galena
● Jedyna różnica dotyczy położenia

○ Zasilanie z tylnych środkowych naczyniówkowych odga-
łęzień tętnicy przodomózgowiowych

○ Odprowadzanie przez zatokę prostą lub przetrwałą zatokę
sierpu

PATOLOGIA
Ogólna charakterystyka
● Etiologia

○ Czynniki powodujące przetoki tętniczo-żylne opony mięk-
kiej: nieprawidłowości angiogenezy

○ Uraz
● Podłoże genetyczne

○ Sporadyczne przetoki tętniczo-żylne opony miękkiej mogą
się wiązać z obniżoną lub podwyższoną ekspresją wielu
genów

○ Przetoki tętniczo-żylne jako część zespołu wiążą się z mu-
tacją HHT1 (gen endogliny) 

Cechy patomorfologiczne i chirurgiczne
● Żyły odprowadzające upodabniają się do tętnic

○ Pogrubiałe ściany ± zwężenie wskutek wenopatii spowodo-
wanej wysokim przepływem

○ Mogą występować „żylakowate” tętniaki

ZAGADNIENIA KLINICZNE
Objawy
● Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe

○ Ból głowy
○ Szmer przepływowy w czaszce

Naturalny przebieg i rokowanie
● Dużo wyższe ryzyko krwotoku niż przy malformacji tętniczo-

-żylnej
● Samoistna obliteracja przetoki tętniczo-żylnej opony miękkiej

○ Może się zdarzać częściej niż przy malformacjach tętniczo-
-żylnych, zwłaszcza u niemowląt

Leczenie
● Embolizacja

○ Skuteczna, jeśli żyła odprowadzająca zostanie zamknięta 
w miejscu przetoki

● Leczenie chirurgiczne jest rzadko potrzebne, chyba że emboli-
zacja jest niepełna

WYBRANE PIŚMIENNICTWO
1. Andreou A et. al: Transarterial ballon-assisted glue embolization of

high-flow arteriovenous fistulas. Neuroradiology. 50(3):267-72, 2008

TERMINOLOGIA
Skróty
● Przetoka tętniczo-żylna opony miękkiej (pAVF)

Definicje
● Malformacja naczyń opony miękkiej z bezpośrednim połącze-

niem tętniczo-żylnym 
○ Brak łożyska włosowatego i gniazda w obrębie zmiany 

OBRAZOWANIE
Cechy ogólne
● Najbardziej charakterystyczny objaw

○ Poszerzone tętnice, żyły, bez gniazda
● Położenie

○ Choć w nazwie jest „opona miękka”, zmiana może być poło-
żona na powierzchni/wewnątrz mózgowia/w wyściółce

○ Może wystąpić w każdym miejscu mózgu i rdzenia kręgo-
wego
■ Zmiany w tylnym dole czaszki rzadkie

Zmiany w badaniu TK
● TK

○ Kręte naczynia o izointensywnym lub podwyższonym syg-
nale

○ Zmienne Ca++ w ścianie żyły/żył odprowadzających
● CTA

○ Widoczne tętnice zasilające, żyły odprowadzające

Zmiany w badaniu MR
● Obrazy T2-zależne

○ Poszerzone, kręte ogniska przepływowego braku sygnału
○ Zmienne krwotoki

● Obrazy T2*-zależne w sekwencji GRE
○ ± „kwitnienie” produktów krwi o obniżonej gęstości

Zmiany w angiografii 
● Pokazuje architekturę naczyniową

○ Przetoka w miejscu nagłej zmiany średnicy naczynia
● Poszerzona tętnica zasilająca

○ Często pojedyncza
○ Krew odprowadzana bezpośrednio do poszerzonej żyły
○ Bez obecności gniazda

● ± zespolenie tętnic tuż przed połączeniem przetokowym 

Zalecenia dotyczące obrazowania
● Najlepsza metoda obrazowania

○ Cyfrowa angiografia subtrakcyjna najskuteczniej pokazuje
architekturę naczyniową

● Zalecenia do protokołu
○ Angiografia TK i angiografia MR po podaniu kontrastu 

to najlepsze metody nieinwazyjne

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
Malformacja tętniczo-żylna
● Ma wyraźne gniazdo złożone z mikroskopijnych przetok tętni-

czo-żylnych
○ Gniazdo wielkości od kilku milimetrów do kilku centy-

metrów
○ Wewnątrz gniazda mogą znajdować się duże naczynia
○ W cyfrowej angiografii subtrakcyjnej widać macierz naczy-

niakowatą w małych kanałach naczyniowych
● Dużo częstsza niż przetoki tętniczo-żylne opony miękkiej

Przetoka tętniczo-żylna opony twardej
● Połączenia tętniczo-żylne w ścianie drożnej lub częściowo

drożnej zatoki żylnej opony twardej
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(Po lewej) W osiowym T2-zależnym 
obrazie MR u kobiety w średnim wieku 
z postępującym wytrzeszczem i obrzę-
kiem spojówki widać liczne powiększone
ogniska przepływowego braku sygnału

w prawej zatoce jamistej, małe ognis-
ka przepływowego braku sygnału w żyl-
nym splocie oponowym stoku . 
(Po prawej) W bocznej projekcji angio-
grafii MR tej samej pacjentki widać słaby
sygnał związany z przepływem w zatoce
jamistej z nietypowym naczyniem 
w tylnej części jamistego odcinka tęt-
nicy szyjnej wewnętrznej. To naczynie
odpowiada małej wypustce w tylnej
części zatoki jamistej, która była wi-
doczna w angiografii. 

(Po lewej) Boczna projekcja cyfrowej 
angiografii subtrakcyjnej lewej tętnicy
szyjnej zewnętrznej tej samej pacjentki
pokazuje poszerzone odgałęzienia opo-
nowe odchodzące z tętnicy szczękowej 
i oponowej środkowej połączone
przetoką z tylnej części zatoki jamistej

. Krew z przetoki jest odprowadzana
do przedniej części zatoki jamistej i żyły
ocznej górnej . (Po prawej) Boczna
projekcja cyfrowej angiografii subtrakcyj-
nej selektywnego wstrzyknięcia do ICA
tej samej pacjentki ujawnia środek kon-
trastowy w zatoce jamistej i żyle
bocznej górnej . Poszerzone od-
gałęzienia pnia dolno-bocznego 
zasilają przetokę szyjno-jamistą o niskim
przepływie. 

NIEURAZOWA PRZETOKA SZYJNO-JAMISTA

● Jeśli przetoka szyjno-jamista łączy bezpośrednio tętniak ja-
mistego odcinka ICA, jest potrzebna bardzo szybka akwizy-
cja, żeby tętniak był widoczny

● Jeśli występuje przetoka tętniczo-żylna opony twardej, zasi-
lanie pochodzi od gałęzi oponowych
○ ICA (gałęzie oponowo-przysadkowe/dolno-boczne itp.)
○ Tętnica szyjna zewnętrzna (ECA) (tętnica oponowa środ-

kowa, dystalne odgałęzienia tętnicy oponowej dolnej)

Najważniejsze choroby w diagnostyce różnicowej
● Urazowa przetoka szyjno-jamista

○ Przetoka szyjno-jamista spowodowana wysokim przepły-
wem, współwystępuje złamanie kości czaszki

● Zakrzepica zatoki jamistej
○ Poszerzenie SOV, może być widoczny „brudny tłuszcz”,

bez wzmocnienia zatoki jamistej

Zagadnienia kliniczne
● Może powodować objawy w ciągu kilku dni/kilku miesięcy

od wystąpienia
● Przy ciężkiej i szybkiej utracie wzroku lub krwotoku podpa-

jęczynówkowym – postępowanie w trybie ratunkowym
● Leczenie: wewnątrznaczyniowe

○ Przezżylna embolizacja różnymi drogami dojścia
○ Embolizacja przeztętnicza

Terminologia
● Nieurazowa przetoka tętniczo-żylna w obrębie zatoki jamistej

○ Spowodowana przetoką tętniczo-żylną opony twardej w za-
toce jamistej (przetoka szyjno-jamista pośrednia/spowodo-
wana niskim przepływem)

○ Pęknięcie tętniaka jamistego odcinka tętnicy szyjnej we-
wnętrznej (ICA) (przetoka szyjno-jamista spowodowana
wysokim przepływem)

Obrazowanie
● Ogólne cechy

○ Asymetryczne powiększenie/wzmocnienie zatoki jamistej,
żyły ocznej górnej (SOV)

○ Wytrzeszcz ± pogrubienie mięśni zewnętrznych gałki
ocznej

● Angiografia TK, angiografia MR, cyfrowa angiografia sub-
trakcyjna
○ Często współwystępowanie tętniaka zatoki jamistej
○ Wczesne wypełnienie zatoki jamistej i dróg odpływu
○ Drogi odpływu: SOV, żyła kątowa, żyła twarzowa
○ Drogi odpływu: dolne i górne zatoki skaliste do żył szyj-

nych wewnętrznych
○ Drogi odpływu: zatoka jamista po przeciwnej stronie
○ Drogi odpływu: ± wsteczne odprowadzanie krwi przez żyły

korowe

Najważniejsze informacje
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TERMINOLOGIA
Skróty
● Przetoka tętniczo-żylna opony twardej (dAVF) w zatoce jamistej
Synonimy
● Pośrednia przetoka jamisto-szyjna, przetoka jamisto-szyjna o nis-

kim przepływie, przetoka tętniczo-żylna opony twardej w zatoce
jamistej

Definicje
● Tętniczo-żylne połączenie z zatoką jamistą spowodowane prze-

toką tętniczo-żylną opony twardej lub pęknięciem tętniaka ja-
mistego odcinka ICA

OBRAZOWANIE
Cechy ogólne
● Najbardziej charakterystyczny objaw

○ Wytrzeszcz, poszerzenie żyły ocznej górnej (SOV) i zatoki ja-
mistej, pogrubienie mięśni zewnętrznych gałki ocznej 

○ Współwystępowanie tętniaka w zatoce jamistej w przypadku
przetoki szyjno-jamistej o wysokim przepływie

Zalecenia dotyczące obrazowania
● Najlepsza metoda obrazowania

○ Jednoznaczna jest konwencjonalna angiografia 
○ Angiografia MR/TK mogą ujawnić przetokę szyjno-jamistą,

ale konwencjonalna angiografia jest niezbędna do zaplanowa-
nia leczenia

● Zalecenia do protokołu
○ Cyfrowa angiografia subtrakcyjna: selektywne badania ICA

i ECA pozwalają ustalić wzorzec zasilania i odprowadzania
żylnego 

Zmiany w badaniu TK
● TK

○ Wytrzeszcz, poszerzenie żyły ocznej górnej, zatoki jamistej 
i mięśni zewnętrznych gałki ocznej

○ „Brudny tłuszcz” gałki ocznej wskutek obrzęku
● TK C+

○ Poszerzenie żyły ocznej górnej i zatoki jamistej
○ Wzmocnienie mięśni zewnętrznych gałki ocznej i małych na-

czyń oczodołu
● CTA

○ Wczesne wzmocnienie zatoki jamistej i żyły ocznej górnej 
w porównaniu z innymi zatokami 

○ Może być widoczne poszerzenie tętnic oponowej środkowej
i wewnątrzoczodołowych

Zmiany w badaniu MR
● Obrazy T2-zależne

○ Poszerzone żyła oczna górna i zatoka jamista o asymetrycz-
nym sygnale z powodu zwiększonych ognisk przepływowego
braku sygnału

● Obrazy T1-zależne C+
○ Poszerzenie żyły ocznej górnej i zatoki jamistej z asymetrycz-

nym wzmocnieniem
○ Mogą być widoczne kręte naczynia oboczne z odprowadze-

niem krwi do mózgu
● MRA

○ Wczesne wzmocnienie zatoki jamistej i żyły ocznej górnej 
w MRA z podaniem kontrastu

Zmiany w badaniu USG
● Doppler: odwrócenie przepływu (na wewnątrzczaszkowo-ze-

wnątrzczaszkowy) w poszerzonej żyle ocznej górnej
Zmiany w angiografii 
● Konwencjonalna angiografia

○ Wczesne wypełnienie zatoki jamistej i dróg odpływu krwi,
takich jak
■ Żyła oczna górna, żyła kątowa i twarzowa

■ Dolna i górna zatoki skaliste – do żył szyjnych wewnętrznych
■ Przeciwległa zatoka jamista
■ Wsteczne odprowadzanie przez żyły korowe poprzez za-

tokę klinowo-ciemieniową lub żyły mostu
○ Tętniakowata bezpośrednia przetoka szyjno-jamista: zasilanie

z tętniaka jamistego odcinka ICA 
■ Tętniak może być widoczny tylko przy bardzo szybkiej

akwizycji
○ Przetoka tętniczo-żylna opony twardej w obrębie zatoki ja-

mistej
■ ICA: pień oponowo-przysadkowy, pień dolno-boczny, we-

wnątrzoczodołowy odcinek tętnicy ocznej
■ ECA: odgałęzienia tętnicy oponowej środkowej, dalszego

odcinka tętnicy szczękowej wewnętrznej

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
Urazowa przetoka szyjno-jamista
● Przetoka szyjno-jamista o wysokim przepływie, współwystępuje

ze złamaniem czaszki
Zakrzepica zatoki jamistej
● Żyła oczna górna może ulec poszerzeniu, może być widoczny

„brudny tłuszcz”, bez wzmocnienia zatoki jamistej w TK po po-
daniu kontrastu/angiografii TK/wenografii TK/angiografii MR
po podaniu kontrastu/wenografii MR po podaniu kontrastu 

PATOLOGIA
Ogólna charakterystyka
● Etiologia

○ Przetoka tętniczo-żylna opony twardej lub pęknięcie tętniaka
jamistego odcinka ICA

● Towarzyszące nieprawidłowości
○ Zarterializowany przepływ w zatoce jamistej ze wstecznym

nadciśnieniem żylnym
■ Żyły oczne górne/dolne – wytrzeszcz, obrzęk spojówki,

wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, spadek ciśnienia
przepływu w siatkówce, ślepota

■ Żyły korowe – wyższe ryzyko krwotoku podpajęczynówko-
wego lub krwiaka śródmózgowego 

ZAGADNIENIA KLINICZNE
Objawy
● Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe

○ Może dawać objawy kilka dni/miesięcy po wystąpieniu i być
wówczas leczona jako stan zapalny

○ Szmery, pulsujący wytrzeszcz, obrzęk gałki ocznej/rumień,
osłabienie widzenia, jaskra, ból głowy

○ Ubytki ogniskowe – nerwy czaszkowe 3–6
○ Ciężka/nagła utrata wzroku lub krwotok podpajęczynówkowy

– procedury ratunkowe
Leczenie
● Możliwości leczenia wewnątrznaczyniowego

○ Embolizacja przezżylna różnymi drogami
■ Zatoka skalista dolna
■ Żyła oczna górna
■ Bezpośrednia punkcja zatoki jamistej przez dolno-boczną

część oczodołu
○ Embolizacja przeztętnicza

■ Zwykle za pomocą cząsteczek – ułatwia leczenie przezżylne
■ Płynne substancje embolizujące wiążą się z ryzykiem nie-

dokrwienia nerwów czaszkowych
■ Embolizacja tętniaka spiralą ± stentowanie przy tętniaku ICA

WYBRANE PIŚMIENNICTWO
1. Théaudin M et. al: Dural carotid-cavernous fistula: relationship bet-

ween evolution of clinical symptoms and venous drainage changes.
Cerebrovasc Dis. 25(4):382-4, 2008
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(Po lewej) Na strzałkowym schemacie
widać malformację żyły Galena. Krew 
z poszerzonych tętnic naczyniówkowych
tylnych jest odprowadzana do posze-
rzonej żyły środkowej kresomózgowia
(żyły Markowskiego) . Z żyły Markow-
skiego krew jest odprowadzana do zatoki
strzałkowej górnej poprzez płodową za-
tokę sierpową , nie ma zatoki prostej.
(Po prawej) W strzałkowym T1-zależnym
obrazie MR widać typową malformację
tętniczą żyły Galena: dużą zatokę sier-
pową w linii środkowej skierowaną 
ku górze w stronę zatoki strzałkowej.
Obecność artefaktu fazowego , spo-
wodowanego szybkim, nierównomiernym
przepływem, potwierdza naczyniowy
charakter zmiany. 

(Po lewej) Wieńcowy obraz przezczasz-
kowej kolorowej dopplerowskiej ultraso-
nografii przedstawia klasyczną malfor-
mację tętniakowatą żyły Galena: widać
poszerzoną żyłę Markowskiego w linii
środkowej z przepływem zarówno tętni-
czym, jak i żylnym . Wzdłuż żyły 
Markowskiego widać powiększone na-
czynia o przepływie tętniczym (naczynia
tętnicze zasilające) . (Po prawej)
Osiowy skan TK po podaniu kontrastu 
w przypadku klasycznej malformacji tęt-
niczej żyły Galena przedstawia poszerzo-
ną żyłę Markowskiego w linii środkowej

z przyległą poszerzoną zatoką sier-
pową . Na obwodzie widać tętnice 
zasilające . Wodogłowie może być
spowodowane mechanicznie lub być
skutkiem zwiększonego ciśnienia żylnego. 

TĘTNIAKOWATA MALFORMACJA ŻYŁY GALENA

Patologia
● Ok. 30% dziecięcych malformacji naczyniowych
● Najczęstszy (poza schorzeniami serca) czynnik powodujący

niewydolność serca związaną z wysokoprzepływowym prze-
ciekiem krwi u noworodków

● Niedokrwienie/zanik mózgu
● Wodogłowie 

Zagadnienia kliniczne
● Wiek: najczęściej objawia się u noworodków
● Rokowanie zależy od objętości przetoki, skuteczności i szyb-

kości leczenia
● Uszkodzenie mózgu lub wielonarządowa niewydolność orga-

nizmu w momencie ujawnienia choroby są przeciwwskaza-
niami do leczenia

● Pierwsza embolizacja przeztętnicza w wieku 4–5 miesięcy
● Po embolizacji częste badania kontrolne: neurologiczne i MR
● Ok. 60% przypadków neurologicznie prawidłowe po leczeniu

Terminologia
● Tętniakowata malformacja żyły Galena (VGAM)
● Przetoka tętniczo-żylna między tętnicami naczyniówkowymi

głębokimi a płodową środkową żyłą kresomózgowia (żyłą
Markowskiego) 

● Wysoki przepływ przez żyłę Markowskiego uniemożliwia
ukształtowanie się żyły Galena (tętniakowata malformacja
żyły Galena to nieprecyzyjne, choć przyjęte określenie)

Obrazowanie
● Najważniejsza wskazówka diagnostyczna: duży żylak w linii

środkowej u noworodka/niemowlęcia
● Odprowadzanie z żyły Markowskiego w 50% do płodowej za-

toki sierpowej 

Najważniejsze choroby w diagnostyce różnicowej
● Tętniakowate poszerzenie żyły Galena (VGAD)
● Dziecięca postać przetoki tętniczo-żylnej opony twardej
● Złożona rozwojowa anomalia żylna (DVA)
● Tętniak olbrzymi

Najważniejsze informacje
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● MR płodu: pozwala na stwierdzenie uszkodzeń mózgu i innych
ważnych narządów
○ Znaczne uszkodzenie przed urodzeniem stanowi przeciw-

wskazanie do agresywnego leczenia

Zmiany w badaniu USG
● USG w skali szarości

○ Miernie echogeniczna masa w linii środkowej
● Kolorowy Doppler

○ Tętniczy przepływ w żyle Markowskiego
● USG prenatalna: malformację tętniczą żyły Galena można

stwierdzić w trzecim trymestrze
○ ↑ opór w tętnicy mózgowej środkowej → podkradanie na-

czyniowe
○ Powiększenie serca, obrzęk uogólniony płodu = złe rokowanie

Objawy echokardiograficzne
● Poszerzenie prawej części serca, żyły głównej górnej, aorty

wstępującej/dużych naczyń
● 80% wyrzutu lewej komory jest skierowane na niskooporowy

przepływ przez VGAM
● Wskaźniki gorszego rokowania

○ Odwrócony przepływ rozkurczowy w aorcie zstępującej
○ Nadciśnienie w tętnicy płucnej
○ Przetrwały przewód tętniczy ze znacznym przeciekiem

prawo-lewym

Zmiany w angiografii
● Najczęstsze tętnice zasilające

○ Tętnice naczyniówkowe środkowa i boczna tylna
○ Tętnice okołospoidłowe

● Anatomia żył
○ Odprowadzanie z żyły Markowskiego w 50% do płodowej

zatoki sierpowej
■ Współwystępujący brak zatoki prostej

○ Brak i/lub zwężenie innych zatok
○ Wsteczny przepływ do układu żylnego opony miękkiej po-

woduje wzrost ryzyka krwotoku wewnątrzczaszkowego
■ Konieczne szybkie leczenie

○ Odprowadzanie krwi przez żyły z centralnych struktur móz-
gowia, najczęściej nie przez żyłę Markowskiego, tylko przez
zatokę skalistą górną i jamistą

Zalecenia dotyczące obrazowania
● Najlepsza metoda obrazowania

○ MR łącznie z angiografią MR i wenografią MR
○ Angiografia cewnikowa najlepiej przy pierwszej emboliza-

cji (4.–5. miesiąc życia)
● Zalecenia do protokołu

○ Wykonanie angiografii MR ze wzmocnieniem kontrasto-
wym może pozwolić uniknąć wenografii MR

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
Tętniakowate poszerzenie żyły Galena (VGAD)
● Malformacja tętniczo-żylna (AVM) z żylnym odprowadzeniem

krwi do autentycznej żyły Galena
● Rzadsza niż malformacja tętnicza żyły Galena
● Zwykle objawia się najwcześniej w 3. roku życia

Dziecięca przetoka tętniczo-żylna opony twardej
● Przetoki związane z wysokim przepływem: u noworodka 

objawy podobne do malformacji tętniakowatej żyły Galena
● Częste tętniaki olbrzymie, żylaki
● Tętnica szyjna zewnętrzna – poprzecznie lub ponad zatoką

strzałkową
● Po porodzie może wystąpić samoistna zakrzepica

Złożona rozwojowa anomalia żylna (DVA)
● Poszerzenie żył odprowadzających krew z prawidłowego

miąższu mózgowia

TERMINOLOGIA
Skróty
● Tętniakowata malformacja żyły Galena (VGAM)

Synonimy
● „Tętniak” żyły Galena, żylak Galena

Definicje
● Przetoka tętniczo-żylna między głębokimi tętnicami naczy-

niówkowymi a płodową średnią żyłą kresomózgowia (żyłą
Markowskiego)

● Wysoki przepływ przez żyłę Markowskiego uniemożliwia roz-
wój żyły Galena (przyjęta nazwa malformacja tętniakowata
żyły Galena jest myląca)

OBRAZOWANIE
Cechy ogólne
● Najbardziej charakterystyczny objaw: duży żylak w linii środ-

kowej u niemowlęcia/noworodka
● Położenie: zbiornik blaszki czworaczej
● Wielkość: do kilku cm
● Morfologia: żylak częściej rurowaty niż okrągły

Zmiany w badaniu RTG
● RTG klatki piersiowej: przeciążeniowa niewydolność serca,

kardiomegalia, obrzęk płuc

Zmiany w badaniu TK
● TK

○ Żyła Markowskiego nieco hiperdensyjna w stosunku do
mózgu
■ Ścienne Ca++ u starszych dzieci lub zakrzepica żyły 

Markowskiego
○ Wodogłowie
○ Obniżona gęstość podkorowej istoty białej i Ca++ powodują

przewlekłe niedokrwienie żylne
○ Rzadko krwotoki wewnątrzczaszkowe

● TK C+
○ Wzmocnienie naczyń: tętnic zasilających, żyły Markowskiego

● Angiografia TK
○ Doskonała metoda obrazowania malformacji tętniczej żyły

Galena przed angiografią

Zmiany w badaniu MR
● Obrazy T1-zależne

○ Żyła Markowskiego: przepływowy brak sygnału lub niejed-
norodny sygnał w związku z szybkim, turbulentnym prze-
pływem
■ Ogniska nadmiernej gęstości: zakrzepy
■ Artefakty fazowe z powodu szybkiego, turbulentnego

przepływu
○ Ogniska obniżonej intensywności w obrębie mózgu: Ca++,

niedokrwienie
○ Płaszczyzna strzałkowa: ucisk pokrywki śródmózgowia,

przepuklina migdałków móżdżku
● Obrazy T2-zależne

○ Żyła Markowskiego: przepływowy brak sygnału lub niejed-
norodny sygnał z powodu szybkiego lub turbulentnego
przepływu

○ Przepływowy brak sygnału w tętnicach zasilających wokół
żyły Markowskiego

○ Ogniska niedokrwienia słabo widoczne w niezmielinizowa-
nym mózgu niemowlęcia

● DWI: restrykcja dyfuzji przy ostrym niedokrwieniu/zawale
● MRA: obrazuje tętnice zasilające
● MRA C+: pokazuje łącznie anatomię tętnic i żył
● Wenografia MR: pokazuje żyłę Markowskiego i anatomię żył

Brain_cz.I_sekcja 5_druk:Layout 1  2012-10-15  12:54  Strona 17



I
5
—
18

TĘTNIAKOWATA MALFORMACJA ŻYŁY GALENA
R

oz
p

oz
na

ni
a 

na
 p

o
d

st
aw

ie
 z

m
ia

n 
p

at
o

lo
gi

cz
ny

ch
:M

al
fo

rm
ac

je
 n

ac
zy

ni
ow

e

● Brak gniazda i przetok tętniczo-żylnych
● Współwystępowanie zespołu gumiastych pęcherzyków zna-

mionowych

Tętniak olbrzymi
● Nie wiąże się z nieprawidłowościami żylnymi
● Warstwowy „cebulkowy” układ ściany

PATOLOGIA
Ogólna charakterystyka
● Embriologia

○ 5. tydzień: zasilanie tętnicze splotu naczyniówkowego po-
chodzące z opony pierwotnej

○ 7.–8. tydzień: odprowadzanie ze splotu naczyniówkowego
przez pojedynczą prowizoryczną żyłę linii środkowej

○ 10. tydzień: żyły mózgowe wewnętrzne uzupełniają odpro-
wadzanie ze splotu naczyniówkowego – zanik żyły Mar-
kowskiego

○ pozostałości żyły Markowskiego występują nadal, łączą się
z żyłami mózgowymi wewnętrznymi, tworząc żyłę Galena

● Etiologia
○ Przetoka tętniczo-żylna tętnic naczyniówkowych i żyły Mar-

kowskiego
○ Podwyższony przepływ przez przetokę uniemożliwia pra-

widłowy zanik żyły Markowskiego
● Podłoże genetyczne: występuje sporadycznie

○ Nieliczne opisy dziedzicznych zespołów dysplazji naczy-
niowej

● Epidemiologia
○ Rzadkie: <1% malformacji naczyniowych mózgowia
○ Do 30% pediatrycznych malformacji naczyniowych
○ Najczęstszy (poza sercem) czynnik przeciążeniowej niewy-

dolności serca u noworodków
● Towarzyszące nieprawidłowości

○ Niedrożność, zwężenie żył
■ Pierwotna atrezja lub niedrożność wskutek podwyższo-

nego ciśnienia przepływu
■ Chroni to prawą część serca

○ Niedokrwienie/zanik mózgu
■ Podkradanie tętnicze
■ Przewlekłe nadciśnienie żylne

○ Wodogłowie
■ Obniżenie wchłaniania płynu mózgowo-rdzeniowego
■ Czasami niedrożność wodociągu mózgu

○ Ubytki przegrody przedsionkowej; koarktacja aorty

Stopniowanie i klasyfikacja
● Podział na „naczyniówkowe” i „ścienne” na podstawie archi-

tektury naczyniowej malformacji tętniakowatej żyły Galena
○ Naczyniówkowe: zasilanie z licznych tętnic pochodzących 

z tętnic okołospoidłowych, naczyniówkowych i wzgórzo-
woprzeszywających

○ Ścienne: jedna lub kilka tętnic zasilających (pochodzących 
z tętnic wzgórkowych, naczyniówkowych tylnych)

Cechy patomorfologiczne i chirurgiczne
● Malformacje struktur przylegających do żyły Markowskiego

○ Szyszynka, tkanka naczyniówkowa komory III

Cechy mikroskopowe
● Pogrubiona ściana żyły Markowskiego ± Ca++

ZAGADNIENIA KLINICZNE
Objawy
● Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe

○ Noworodek: przeciążeniowa niewydolność serca, szmer 
w obrębie czaszki

○ Niemowlę: wielkogłowie (wodogłowie)
○ Starsze dziecko, dorosły (rzadko): ból głowy, krwotok we-

wnątrzczaszkowy
● Inne objawy podmiotowe i przedmiotowe

○ Opóźnienie rozwoju, brak wzrostu, drgawki, niewydolność
narządów końcowych

Charakterystyka demograficzna
● Wiek: najczęściej objawia się u noworodków

○ Rzadko rozpoznawana po 3. roku życia
● Płeć: M:K – 2:1

Naturalny przebieg i rokowanie
● Bez leczenia: śmierć z powodu nierozpoznanej niewydolności

serca i niewydolności wielonarządowej u noworodków
● Rokowanie zależy od objętości przetoki, czasu i skuteczności

leczenia
○ U noworodków gorsze rokowanie niż u niemowląt/dzieci
○ Embolizacja w wieku 4–5 miesięcy daje lepsze wyniki niż

embolizacja u noworodka
○ Do 60% przypadków: neurologicznie prawidłowe po lecze-

niu

Leczenie
● Uszkodzenie mózgu lub niewydolność wielonarządowa to prze-

ciwwskazania do leczenia
● Farmakoterapia przeciążeniowej niewydolności serca do 4.–5.

miesiąca życia
○ Nieskuteczność leczenia jest podstawą wcześniejszego le-

czenia neurointerwencyjnego
● Wyjściowa embolizacja przeztętnicza w wieku 4–5 miesięcy

○ Niedrożność tętniczej części przetoki tętniczo-żylnej
○ Często potrzebne etapowe embolizacje
○ Po embolizacji konieczne częste kontrole neurologiczne 

i MR
■ Jeśli widoczne jest pogorszenie stanu – konieczne dalsze

leczenie
● Rzadko wykonuje się przezżylną embolizację

○ Większa śmiertelność niż przy embolizacji przeztętniczej
○ Całkowite uniedrożnienie żyły Markowskiego jest przeciw-

wskazane, jeśli w żyłach naczyniówkowych, podwyściółko-
wych jest widoczny kontrast

● Leczenie wodogłowia jest dyskusyjne
○ Założenie zastawki wiąże się z powikłaniami

■ Zmiana odprowadzania żylnego = nasilenie niedokrwie-
nia mózgu

■ Ryzyko krwotoku wewnątrzkomorowego z zablokowa-
nych żył podwyściółkowych

■ Najlepiej założyć zastawkę już po wykonaniu wszystkich
embolizacji przeztętniczych

ZALECENIA DIAGNOSTYCZNE
„Kamienie milowe” interpretacji badań obrazowych
● Dane obrazowe pozwalają na rozpoznanie w łączności z obra-

zem klinicznym

Wskazówki przy opisie
● W MR należy opisać postępy uszkodzenia mózgu

WYBRANE PIŚMIENNICTWO
1. Alvarez H et al: Vein of galen aneurysmal malformations. Neuro-

imaging Clin N Am. 17(2):189-206, 2007
2. Gailloud P et al: Diagnosis and manegement of vein of galen aneury-

smal malformations. J Perinatol. 25(8):542-51, 2005
3. Jones BV et al: Vein of Galen aneurysmal malformation: diagnosis and

treatment of 13 children with extended clinical follow-up. AJNR Am
J Neuroradiol. 23(10):1717-24, 2002
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TĘTNIAKOWATA MALFORMACJA ŻYŁY GALENA

(Po lewej) Strzałkowa projekcja angio-
grafii MR przedstawia typowe zasilanie
tętnicze tętniakowatej malformacji żyły
Galena. Tętnice okołospoidłowe 
i naczyniówkowe tylne są posze-
rzone z odgałęzieniami, które kończą 
się w gorzej odgraniczonej masie w linii
środkowej (żyła Markowskiego). 
Wenografia MR lub angiografia MR 
po podaniu kontrastu pozwoliłyby na
dokładniejszą ocenę żyły Markowskiego.
(Po prawej) Osiowy skan TK wykonany
u kilkuletniego dziecka z oporną na 
leczenie niewydolnością serca rozpo-
znaną w niemowlęctwie. Mimo kilku em-
bolizacji, nastąpił znaczny zanik mózgu
z dystroficznymi Ca++ w obszarze
uszkodzenia istoty białej. Zwraca uwagę
hiperdensyjny materiał po embolizacji 
w żyle Markowskiego .

(Po lewej) W osiowym T2-zależnym 
obrazie MR u noworodka z nadkomo-
rową tachykardią widać poszerzoną 
żyłę Markowskiego w linii środkowej 
i duże otaczające tętnice zasilające .
Poza tym mózg wygląda prawidłowo.
(Po prawej) Osiowy dyfuzyjny obraz MR
tego samego pacjenta pokazuje poje-
dyncze ognisko restrykcji dyfuzji (ostre
niedokrwienie) w głębokiej istocie
białej. Ten noworodek miał niewielki
przeciek z łagodnymi objawami serco-
wymi. Gdy miał 5 miesięcy, przeprowa-
dzono skuteczną embolizację, a kon-
trolne badania MR nie ujawniły dalszych
uszkodzeń mózgu. 

(Po lewej) Na przednio-tylnym zdjęciu
RTG klatki piersiowej noworodka z wy-
siłkową niewydolnością serca widać
ciężką kardiomegalię. Niewydolność
serca przy przeciekach o dużej objętości
może być oporna na leczenie, a emboli-
zacja tętniakowatej malformacji żyły 
Galena może być konieczna w okresie
niemowlęcym. Rokowanie jest jednak
dużo gorsze niż przy embolizacji w wie-
ku 4−5 miesięcy. (Po prawej) W osio-
wym T1-zależnym obrazie MR u nowo-
rodka widać przerost komory i niepra-
widłowo hiperintensywną istotę białą ,
co wskazuje na uraz spowodowany 
podwyższonym ciśnieniem żylnym 
i następowym niedokrwieniem żylnym. 
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Najważniejsze informacje
Terminologia
● Wrodzona malformacja naczyń mózgu dotycząca dojrzałych

struktur żylnych

Obrazowanie
● Cechy ogólne

○ Zbiorowisko powiększonych żył rdzeniowych (istoty
białej) w kształcie parasolki („głowa Meduzy”)

○ W okolicy kąta komory
○ Liczne linijne lub punktowe ogniska wzmocnienia
○ Łączą się w jedną poszerzoną żyłę „zbiorczą”
○ Krew z żyły „zbiorczej” jest odprowadzana do zatoki

opony twardej/żyły wyściółkowej głębokiej
○ Zwykle pojedyncze, o różnej wielkości (<2–3 cm)
○ Może wystąpić krwotok w przypadku malformacji mie-

szanej lub zakrzepicy żył odprowadzających
● TK często jest prawidłowa; poszerzona żyła „zbiorcza” może

mieć podwyższoną gęstość

(Po lewej) Obraz boczny angiografii 
tętnicy szyjnej w fazie środkowożylnej
przedstawia typową „głowę Meduzy” 
rozwojowej anomalii żylnej. Liczne po-
większone żyły rdzeniowe łączą się 
w poszerzoną żyłę „zbiorczą”, która 
przechodzi przez korę . (Po prawej)
Boczna cyfrowa angiografia subtrakcyjna
z rekonstrukcją przestrzenną doskonale
obrazuje rozwojową anomalię żylną 
z poszerzonymi dopływami żylnymi 
i żyłą odprowadzającą przechodzącą
przez korę u tego samego pacjenta
(dzięki uprzejmości: P. Lasjaunias). 

(Po lewej) Na wieńcowym skośnym
schemacie widać typową rozwojową 
malformację żylną z objawem „głowy 
Meduzy” (parasola) poszerzonych żył
rdzeniowych (żył głębokich istoty białej)

łączących się w żyle „zbiorczej” prze-
chodzącej przez korę . Z żyły „zbior-
czej” krew jest odprowadzana do zatoki
strzałkowej górnej. (Po prawej) Sekcja
mózgu ujawnia przypadkowo rozwojową
anomalię żylną, która objawia się jako
rozrzucone poszerzone kanały żylne 
niedaleko rogu przedniego komory 
bocznej. Między odgałęzieniami żylnymi
widać prawidłową istotę białą. Zwraca
uwagę brak krwotoku (dzięki uprzej-
mości: dr R. Hewlett).

● MR
○ Zmienny sygnał zależny od rozmiaru, przepływu
○ Obniżona gęstość w SWI (susceptibility-weighted imaging)

– efekt BOLD w żyłach odprowadzających
○ Znaczne wzmocnienie

Najważniejsze choroby w diagnostyce różnicowej
● Mieszana malformacja naczyniowa (zwykle jamista)
● Nowotwór naczyniowy
● Zakrzepica zatoki opony twardej (przewlekła) 

Patologia
● 15–20% współistnieje z malformacjami jamistymi i/lub

włosowatymi
● Zespół gumiastych pęcherzyków znamionowych
● Zespoły związane z zaburzeniami budowy bruzd i zakrętów

(może wystąpić padaczka)
● Czaszkowo-twarzowe malformacje żylne lub limfatyczne

(CAMS-3) 
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○ Anomalia może mieć wyższą intensywność sygnału („kwit-
nącą”) w sekwencji GRE, jeśli jest duża lub współwystępuje
z malformacją jamistą z krwotokiem

○ Obniżona intensywność w SWI (efekt BOLD) w żyłach od-
prowadzających
■ Jeśli przepływ jest wysoki, poziom deoksyhemoglobiny

może być obniżony; intensywność sygnału może być taka
jak w mózgowiu

● DWI
○ Zwykle prawidłowe
○ Rzadko: ostry zawał żylny widoczny jako obszar pod-

wyższonej intensywności sygnału o ograniczonej dyfuzji
● Obrazy T1-zależne C+

○ Znaczne wzmocnienie
■ Gwiaździste, rurowate naczynia łączą się w żyle „zbior-

czej”
■ Z żyły „zbiorczej” krew odprowadzana do zatoki opony

twardej/żyły wyściółkowej
● MRA

○ Faza tętnicza zwykle prawidłowa
○ Przy wzmocnieniu kontrastowym może być widoczna roz-

wojowa anomalia żylna o niskim przepływie
● Wenografia MR

○ Obrazuje „głowę Meduzy” i typ odprowadzania
● Spektroskopia MR

○ Prawidłowa

Zmiany w angiografii
● Cyfrowa angiografia subtrakcyjna

○ Faza tętnicza prawidłowa w >95%
○ Faza włosowata zwykle prawidłowa (rzadko: znaczne prze-

barwienie ± przetoka tętniczo-żylna)
○ Faza żylna: „głowa Meduzy”
○ <5% nietypowych anomalii (forma przejściowa malformacji

żylno-tętniczo-żylnej z poszerzonymi tętnicami zasilającymi
i przetoką tętniczo-żylną)

Zalecenia dotyczące obrazowania
● Najlepsza metoda obrazowania

○ T1-zależne obrazy MR z podaniem kontrastu + obrazy SWI,
wenografia MR

○ Trójwymiarowa rekonstrukcja VRT wenografii MR i cyfro-
wej angiografii subtrakcyjnej

● Zalecenia do protokołu
○ Warto uwzględnić sekwencje T2*-zależne (GRE, SWI)

■ Należy szukać efektu BOLD (odgałęzienia żylne)
■ Krwotok (zwykle przy malformacjach mieszanych)

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
Mieszana malformacja naczyniowa (zwykle jamista)
● Zwykle współwystępujący krwotok

Nowotwór naczyniowy
● Powiększone żyły rdzeniowe
● Efekt masy, zwykle wzmocnienie

Zakrzepica zatoki opony twardej (przewlekła)
● Przewlekła zakrzepica → zastój żylny
● Żyły rdzeniowe poszerzone przy drenażu obocznym

Zespół Sturge’a-Webera
● Może powodować uderzające poszerzenie żył rdzeniowych,

podwyściółkowych, splotu naczyniówkowego
● Współwystępuje naczyniak twarzy

Żylak (pojedynczy)
● Rzadko występuje bez towarzyszącej rozwojowej anomalii 

żylnej

TERMINOLOGIA
Skróty
● Rozwojowa malformacja żylna (DVA)

Synonimy
● Naczyniak żylny

Definicje
● Wrodzona malformacja naczyń mózgu dotycząca dojrzałych

struktur żylnych
● Może stanowić wariant anatomiczny prawidłowego odpływu

żylnego

OBRAZOWANIE
Cechy ogólne 
● Najbardziej charakterystyczny objaw

○ „Głowa Meduzy” (poszerzone żyły rdzeniowe istoty białej) 
● Położenie

○ W okolicy kąta komory
■ Najczęściej: blisko rogu przedniego komory bocznej
■ Poza tym: w sąsiedztwie do komory IV

● Wielkość
○ Różne (mogą być rozległe), zwykle <3 cm

● Morfologia
○ Zbiorowisko poszerzonych żył rdzeniowych (istoty białej)

w kształcie parasola
○ Duża żyła „zbiorcza”, która odprowadza krew do zatoki

opony twardej lub głębokiej żyły wyściółkowej
○ Zwykle pojedyncza

■ Może być mnoga w przypadku zespołu gumiastych pę-
cherzyków znamionowych

Zmiany w badaniu TK
● TK

○ Zwykle: prawidłowy; poszerzona żyła „zbiorcza” może mieć
podwyższoną gęstość

○ Czasami: Ca++ przy mieszanej malformacji jamistej
○ Rzadko: ostry krwotok miąższowy (w przypadku samoistnej

zakrzepicy żyły odprowadzającej)
● TK C+

○ Liczne linijne lub punktowe ogniska wzmocnienia
■ Dobrze odgraniczone, okrągłe/owalne obszary wzmoc-

nienia w kolejnych skanach
■ Łączą się w jedną, powiększoną rurowatą żyłę odprowa-

dzającą
■ Czasami widoczna jako linijna struktura w pojedynczej

warstwie

Zmiany w badaniu MR
● Obrazy T1-zależne

○ Mogą być prawidłowe, jeśli rozwojowa anomalia żylna jest
mała

○ Sygnał zmienny, zależny od rozmiaru i przepływu
■ Przepływowy brak sygnału

○ Możliwy krwotok w przypadku malformacji mieszanej lub
zakrzepicy żyły odprowadzającej

● Obrazy T2-zależne
○ ± przepływowy brak sygnału
○ ± produkty krwi

● FLAIR
○ Zwykle prawidłowa; może być widoczny obszar zwiększo-

nej intensywności, jeśli występuje niedokrwienie żylne lub
krwotok

● Obrazy T2*-zależne w sekwencji GRE
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● Profil kliniczny
○ Bezobjawowy pacjent, rozwojowa anomalia żylna wykryta

przypadkowo w badaniu MR
Charakterystyka demograficzna
● Wiek

○ W każdym wieku
● Płeć

○ M = K 
● Pochodzenie etniczne

○ Nie są znane predylekcje
● Epidemiologia

○ Najczęstsza malformacja naczyń mózgu wykrywana sekcyj-
nie

○ 60% malformacji naczyń mózgu
○ 2,5–9% częstość w skanach MR po podaniu kontrastu

Naturalny przebieg i rokowanie
● Ryzyko krwotoku: 0,15% na zmianę rocznie

○ Zwężenie lub zakrzepica żył odprowadzających podnoszą
ryzyko krwotoku

○ Współistniejąca malformacja jamista podnosi ryzyko krwo-
toku

Leczenie
● Pojedyncza anomalia żylna: brak (próba usunięcia może po-

wodować zawał żylny)
● Histologicznie mieszana anomalia żylna: zależy od współist-

niejących zmian

ZALECENIA DIAGNOSTYCZNE
Do rozważenia
● Rozwojowe anomalie żylne zawierają prawidłową tkankę

mózgu i zapewniają odprowadzanie z niej krwi

„Kamienie milowe” interpretacji badań obrazowych
● Jeśli nie spotyka się 1–2 rozwojowych anomalii żylnych mie-

sięcznie w normalnych warunkach ambulatoryjnych, prawdo-
podobnie zostały przeoczone

● Jeśli nie wykonuje się MR z podaniem kontrastu, prawdopo-
dobnie przeoczono przypadkowe rozwojowe anomalie żylne
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Choroby demielinizacyjne
● Rzadko: aktywna, agresywna demielinizacja może się wiązać 

z poszerzonymi żyłami rdzeniowymi

PATOLOGIA
Ogólna charakterystyka
● Etiologia

○ Nie powoduje ekspresji czynników wzrostu
○ Powoduje ekspresję białek strukturalnych dojrzałej angio-

genezy
○ Mieszana malformacja może być anomalią rozwojową sieci

włosowato-żylnej → naczynia przejściowe, płacikowate
przestrzenie naczyniowe śródbłonka

● Podłoże genetyczne
○ Mutacje chromosomu 9p

■ Kodowanie receptorów powierzchniowych komórek
■ Mutacja TIE-2 prowadzi do aktywacji zmiany sensu
■ Dzielenie rodowodów malformacji błony śluzowej skóry,

jamy ustnej, układu trawiennego, malformacji żylnych
mózgu

○ Ok. 50% dziedziczone w sposób autosomalny dominująco
● Towarzyszące nieprawidłowości

○ 15–20% pacjentów z rozwojową anomalią żylną ma także
malformacje jamiste i/lub włosowate

○ Zespół gumiastych pęcherzyków znamionowych
○ Wrodzona zatoka skórna czaszki (sinus pericranii) (skórny

objaw anomalii żylnej)
○ Choroby związane z zaburzeniami bruzd i zakrętów (mogą

powodować padaczkę)
○ Malformacja żylna lub limfatyczna twarzoczaszki (CAMS-3)

■ Embriologia
– Zatrzymanie rozwoju żyły rdzeniowej w momencie,

kiedy prawidłowy rozwój tętnic jest niemal ukończony
– Zatrzymanie rozwoju powoduje przetrwanie dużych

prymitywnych płodowych żył głębokich istoty białej

Cechy patomorfologiczne i chirurgiczne
● Promieniście ułożone poszerzone żyły rdzeniowe
● Pnie żylne są oddzielone od prawidłowego mózgu
● Poszerzona żyła odprowadzająca: przezkorowa lub podwy-

ściółkowa

Cechy mikroskopowe
● Poszerzone naczynia o grubych ścianach rozrzucone w pra-

widłowej istocie białej (brak gliozy)
● Czasami: pogrubiałe lub szkliste ściany naczyń
● 20% przypadków o mieszanej histopatologii (najczęściej mal-

formacja jamista), mogą występować krwotoki
● Wariant: „angiograficznie ukryta” rozwojowa anomalia żylna

ze zniekształconymi, ściśle upakowanymi naczyniami o częś-
ciowo zwyrodniałych ścianach

ZAGADNIENIA KLINICZNE
Objawy
● Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe

○ Zwykle bezobjawowa
○ Rzadko

■ Ból głowy
■ Drgawki (jeśli współwystępuje dysplazja korowa)
■ Krwotok z ogniskowym ubytkiem neurologicznym (jeśli

współwystępuje malformacja jamista)
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(Po lewej) Na osiowym T1-zależnym 
obrazie MR widać klasyczną „głowę 
Meduzy” poszerzonych odgałęzień żyl-
nych , z których krew jest odprowa-
dzana do poszerzonej żyły „zbiorczej”

. (Po prawej) Na wieńcowym T1-za-
leżnym obrazie MR C+ u tego samego
pacjenta widać, że rozwojowa anomalia
żylna zajmuje dużą część głębokiej 
istoty białej móżdżku. Skany T2*-za-
leżne w sekwencji GRE (niepokazane
na rycinie) nie wykazały krwotoku. 
Ta rozwojowa anomalia żylna została
przypadkowo wykryta w badaniu MR. 

(Po lewej) W osiowym skanie TK widać
dobrze odgraniczony obszar o podwyż-
szonej gęstości w lewej półkuli móżdżku

. (Po prawej) Angiografia TK w płasz-
czyźnie osiowej, strzałkowej i wieńcowej
oraz trójwymiarowa rekonstrukcja 
wykonane u tego samego pacjenta 
znakomicie ukazują rozwojową anoma-
lię żylną .

(Po lewej) Boczna rekonstrukcja prze-
strzenna cyfrowej angiografii subtrak-
cyjnej z późnej fazy żylnej angiografii
tętnicy szyjnej wewnętrznej przedstawia
dużą czołową rozwojową anomalię żylną

, z której krew jest odprowadzana 
do odgałęzienia przegrodowego 
żyły mózgowej wewnętrznej (dzięki
uprzejmości: P. Lasjaunias). 
(Po prawej) W przednio-tylnym prze-
strzennym cyfrowym angiogramie 
subtrakcyjnym widać dużą rozwojową
anomalię żylną w prawej części móżdż-
ku , z którego krew jest odprowa-
dzana do powiększonej przedśrodkowej
żyły móżdżku (dzięki uprzejmości: 
P. Lasjaunias).

ROZWOJOWE MALFORMACJE ŻYLNE
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