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Streszczenie 

Tętnica łącząca przednia oraz zespolenie okołoprzyczepowe (Hyrtla) to 
tętnice, w obrębie których tętniaki występują częściej, aniżeli w obrębie 
innych tętnic. Niniejsza praca jest próbą teoretycznego wyjaśnienia 
uwarunkowań powiększania się tętniaków występujących w obrębie tych 
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tętnic. Ustalono, że jest bardzo prawdopodobne, iż w powiększaniu się 
i pękaniu tętniaków istotną rolę odgrywa sposób przepływu krwi. 
Powstawanie, powiększanie się i pękanie tętniaków zależy od: kształtu 
naczyń krwionośnych i zmiany tego kształtu, właściwości i składu krwi, 
tarcia przepływających krwinek oraz od zmieniającego się ciśnienia 
krwi.  

WPROWADZENIE 

Działalność człowieka na przestrzeni dziejów jest nieustannym 
naśladownictwem otaczającej przyrody. W wielu dziedzinach badania 
i zdobyte doświadczenie doprowadziły do wyodrębnienia i rozwoju 
urządzeń technicznych, które znacznie lepiej zostały rozeznane 
o dopracowane od ich pierwowzorów występujących w naturze [1]. 
Chociaż brzmi to pozornie nielogicznie wynika to z faktu nie nadążania 
wytworzonych przez człowieka rozwiązań technicznych za ich 
pierwowzorami. Urządzenia wytwarzane przez człowieka są na ogół 
znacznie uproszczonymi modelami, mniej skomplikowanymi. Dobra 
znajomość zjawisk zachodzących w prostych modelach pozwala na 
dopracowanie szczegółów i interpretację fizyczną występujących 
podczas ich działania zjawisk. Dzięki temu istnieje możliwość 
wykorzystania wiedzy o technicznych rozwiązaniach do interpretacji 
zachowań narządów występujących w organizmach żywych [2]. 

Autorzy niniejszego opracowania mają nadzieję, że interpretacja 
techniczna, na podstawie wiadomości dotyczących przepływów 
w przewodach, przyczyni się do poznania przyczyn powstawania 
tętniaków tętnic łączących, zwłaszcza wyjaśnienia mechanizmu 
powstawania, powiększania się i pękania tętniaka umiejscowionego na 
tętnicy łączącej przedniej. 

ANATOMICZNE  ASPEKTY  POWSTAWANIA  TĘTNIAKÓW 

Tętniakiem nazywa się patologiczne poszerzenie światła tętnicy 
o nieprawidłowej budowie ściany naczyniowej. Bardzo często do takiego 
rodzaju deformacji doprowadzają wady rozwojowe ściany naczynia 
krwionośnego. 

Niebezpiecznym następstwem występowania tętniaka jest jego 
pęknięcie i związany z tym krwotok mogący doprowadzić nawet do 
zgonu chorego. 
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Tętniaki prawdziwe, czyli takie, w obrębie których występuje 
zachowana ciągłość wszystkich warstw ściany tętnicy, występują 
praktycznie w obrębie wszystkich tętnic u człowieka. Znane są jednakże 
tętnice, w obrębie których tętniaki ujawniają się znacznie częściej, 
aniżeli w obrębie innych tętnic. Do takich przykładów należy zaliczyć 
tętnicę łączącą przednią, występującą w obrębie jamy czaszki oraz tzw. 
zespolenie okołoprzyczepowe (Hyrtla), występujące w obrębie łożyska. 

ANATOMIA  WYBRANYCH  TĘTNIC  ŁĄCZĄCYCH 

Tętnica łącząca przednia jest krótkim naczyniem występującym na 
podstawie mózgowia, wewnątrz jamy czaszki. Ta tętnica, mierząca od 
ułamka do co najwyżej kilku milimetrów długości, przebiega pomiędzy 
tętnicą mózgu przednią lewą, a prawą (rys. 1 i 2) [3, 5, 7]. Występowanie 
tętnicy łączącej przedniej powoduje zamknięcie od przodu koła 
tętniczego mózgu (zwanego kołem Willisa) i tym samym równomierne 
rozprowadzenie krwi w obrębie tętnic mózgowia. Powszechnie 
wiadomo, że pośród tętnic ośrodkowego układu nerwowego, tętniaki 
najczęściej występują w obrębie właśnie tej tętnicy [3, 5, 7]. 
 

 
 

Rys. 1. Tętnica łącząca przednia (strzałki) w preparacie anatomicznym. 1 – tętnica 
szyjna wewnętrzna prawa, 2 – tętnica szyjna wewnętrzna lewa, 3 – tętnica 
podstawna, 4 – tętnica przednia mózgu prawa, 5 – tętnica przednia mózgu 
lewa 

Fig. 1. Anterior communicating artery (arrows) in anatomical preparation. 1 – right 
internal carotid artery, 2 – left internal carotid artery, 3 – basilar artery, 4 – 
right anterior cerebral artery, 5 – left anterior cerebral artery 
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Inną tętnicą łączącą, na którą należy zwrócić uwagę, jest tzw. 
zespolenie okołoprzyczepowe (zwane także zespoleniem Hyrtla), łączące 
dwie tętnice pępkowe [4]. Ta krótka, mierząca zwykle kilka milimetrów 
długości tętnica, przebiega pomiędzy tętnicą pępkową lewą, a prawą, 
w formie mostka naczyniowego, w miejscu przyczepu pępowiny do 
łożyska (rys. 3). Tak jak w poprzednim przypadku, zespolenie 
okołoprzyczepowe jest tętnicą, w obrębie której częściej występują 
tętniaki, aniżeli w obrębie innych tętnic łożyska [6]. Tętniaki tętnic 
łożyska nie mają znaczenia klinicznego, prawdopodobnie dlatego, że 
łożysko jest narządem funkcjonującym zbyt krótko. 

 

 
 
Rys. 2. Tętnica łącząca przednia (strzałki) w obrazie cyfrowej arteriografii 

subtrakcyjnej mózgowia. 1 - tętnica szyjna wewnętrzna prawa, 2, 3 – 
tętnice przednie mózgu: prawa i lewa, 4 – tętnica mózgu środkowa 
prawa 

Fig. 2. Anterior communicating artery (arrows) in digital subtraction angiography of 
encephalon. 1 – right internal carotid artery, 2, 3 – anterior cerebral arteries: 
right and left, 4 – right middle cerebral artery 
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Rys. 3. Zespolenie okołoprzyczepowe (Hyrtla) (strzałki) w preparacie korozyjnym 

naczyń krwionośnych pępowiny i łożyska. 1, 2 – tętnice pępkowe, 3 – żyła 
pępkowa, 4 – naczynia krwionośne łożyska. 

Fig. 3. Periattachment anastomosis (Hyrtl) in corrosion preparation of blood vessels of 
placenta and umbilical cord. 1, 2 – umbilical arteries, 3 – umbilical vein, 4 – 
blood vessels of placenta 

TECHNICZNA  CHARAKTERYSTYKA  PRZEPŁYWÓW   
PRZEZ  PRZEWODY 

Rodzaj przepływu w zamkniętych przewodach określa bezwymiarowa 
liczba Reynoldsa [8] 

ν
υh

e
DR = ,        (1) 



4-2003 T R I B O L O G I A  61 

gdzie: F
Q=υ  - średnia prędkość przepływu w przekroju F, ν - 

współczynnik lepkości kinematycznej cieczy, Dh – średnica hydrauliczna 
przewodu: 

u
FDh

4
= ,      (2) 

gdzie u – długość zwilżonego obwodu przekroju. 
Dla przekroju kołowego, który zwykle występuje w tętnicach 

i innych naczyniach krwionośnych człowieka, średnica hydrauliczna jest 
równa średnicy geometrycznej naczynia Dh = d, jeżeli tylko cały przekrój 
jest wypełniony i zwilżony przepływającą cieczą.  

Przepływ jest uwarstwiony gdy Re < Re kryt. Wartości krytyczne przy 
różnych kształtach przekrojów zwartych i przy braku czynników 
zakłócających przepływ różnią się między sobą niewiele. Dla gładkich 
powierzchni przewodów Rekryt = 2000 – 2300, a przepływ burzliwy 
odpowiada wartościom liczby Reynoldsa R > 4000. W przedziale 2300 < 
Re < 4000 wartości współczynników oporu przepływu zmieniają się 
w sposób odmienny niż w zakresie przepływu uwarstwionego 
i w zakresie przepływu burzliwego. 

W przeważającej części przypadków w technice występuje przepływ 
burzliwy, zaś w naczyniach krwionośnych – przepływ laminarny. Istotną 
czynnikiem mającym wpływ na jakość i charakter przepływu krwi 
w przewodach jest to, że nie jest cieczą newtonowską [2]. Jest ona 
mieszaniną cieczy bazowych (osocza), krwinek i innych cząstek 
stanowiących zawiesinę. Skład tej mieszaniny może być różny 
w różnych miejscach przewodów, inny dla każdego organizmu żywego. 

Prędkość miejscowa vm cząstki w przepływie ze średnią prędkością 
v jest funkcją promienia 
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Różnica ciśnień, niezbędna do utrzymania przepływu cieczy 
o lepkości ν , w przewodzie o przekroju kołowym, na długości l, ze 
średnią prędkością v wynosi: 
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Współczynnik strat w tym przepływie wynosi: 
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Miejscowe opory przepływu mogą być spowodowane zmianą 

przekroju, kształtu przewodu, rozgałęzieniom stanowiącym trójniki 
zbierające lub rozdzielające – rys. 4. Miarą miejscowego oporu 
przepływu jest wielkość spadku ciśnienia cieczy przy przepływie przez 
przeszkodę miejscową, w odróżnieniu od występującego na całej 
długości przewodu, oporu tarcia strumienia cieczy (krwi) o ściankę 
naczynia [2]. Strata ciśnienia na przeszkodzie miejscowej może być 
oszacowana z zależności (6). 

g
hsm 2

2
0υ

ζ= ,        (6) 

 

gdzie: 0υ  - średnia prędkość przepływu w przekroju odniesienia Fo, 
za który przyjmuje się zwykle przekrój za przeszkodą, ζ - 
bezwymiarowy współczynnik oporu ruchu. 

 
a)                                      b)                                          c)                                    d) 
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Rys. 4. Modele zmian kształtu naczyń krwionośnych, a) zakrzywienie przewodu, b) 
załom przewodu, c) trójnik zbierający, d) trójnik rozdzielający 

Fig. 4. Models of changes of shape of blood vessels. a) curve of channel, b) bend of 
channel, c) collecting pipe tee, d) separating pipe tee 

 
Wartość ζ zależy głównie od kształtu geometrycznego przeszkody 

oraz od stanu powierzchni opływanych ścianek. W zakresie liczb 
Reynoldsa powyżej 105, przy przepływie cieczy o małej lepkości wartość 
ζ  nie zależy od wartości Re. Krew jest lepką, wieloskładnikową 
mieszaniną, dla której wartość Re może mieć bardzo istotne znaczenie. 

Przeszkody miejscowe zakłócają pole prędkości na długości 4 – 5 
średnic przewodu za przeszkodą. 
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Straty ciśnienia spowodowane zakrzywieniem przewodu można 
wyznaczyć znając geometrię zakrzywionego przewodu i prędkości 
przepływu:  

g
hsm 290

00' υθζ= .       (7) 

 

Współczynnik strat 'ζ  zależy  od kąta zakrzywienia i może zmieniać 
się od wartości rzędu 0,015, przy kącie zakrzywienia 50, do wartości 
ponad 1 + przy kącie zakrzywienia 900. 

Straty ciśnienia w trójniku wyznacza się oddzielnie dla głównej 
gałęzi przepływu Qa i dla odgałęzienia bocznego z zależności 
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gdzie 0υ  - prędkość odniesiona do sumarycznego przepływu                  
Q0 = Qa + Qb. 

Gwałtowna zmiana przekroju powodująca występowanie efektu 
dyfuzora lub konfuzora – rys. 5 prowadzi do występowania strat: 
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Rys. 5. Modele zmian przekroju naczynia krwionośnego, a) zwiększenie skokowe, 
b) zwiększenie z przejściem stożkowym, c) zmniejszenie nagłe z ostrą 
krawędzią, d) zmniejszenie z przejściem stożkowym 

Fig. 5. Models of change of cross section of blood vessel. a) stepwise increase, 
b) increase with conical passage, c) sudden decrease with acute edge, d) 
decrease with conical passage 

FIZYCZNE  UWARUNKOWANIA  PRZEPŁYWU  KRWI   
PRZEZ  WYBRANE  TĘTNICE  ŁĄCZĄCE 
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Strumień krwi podążający wzdłuż światła tętnicy mózgu przedniej, tak 
prawej, jak i lewej, w miejscu występowania tętnicy łączącej przedniej 
ulega rozdzieleniu. Część krwi podąża dalej wzdłuż światła tętnicy 
mózgu przedniej (tzw. część zazespoleniowa tętnicy mózgu przedniej), 
druga część zaś kieruje się do tętnicy łączącej przedniej. Podobnie krew 
przepływa w obrębie przeciwstronnej tętnicy mózgu przedniej.  

W obrębie wnętrza tętnicy łączącej przedniej następuje „zderzenie” 
dwóch prądów krwi. Następuje to jednocześnie przy różnicy przekrojów, 
co może przy zmiennym kierunku przepływu, wynikającym z 
wyrównania przepływu, powodować występowanie ustawicznie 
zmiennych ciśnień. Doprowadza to do licznych zawirowań 
wywierających zmienne naciski na wewnętrzną powierzchnię ściany 
naczynia krwionośnego i tym samym sprzyja osłabianiu struktury tej 
ściany, powodując powstanie, a późniejszej fazie, powiększając worek 
tętniaka.  

Obserwacja fotografii tętniaka tętnicy łączącej przedniej (rys. 6) 
pozwala na stwierdzenie występowania licznych przeszkód, 
utrudniających i zmieniających charakter przepływu krwi w naczyniach 
krwionośnych, opisanych w poprzednim rozdziale. Można łatwo 
zaobserwować wiele zakrzywień naczyń (występujących w odległości 
mniejszej niż 4-5 średnic naczynia), zmiany ich przekrojów, liczne 
rozgałęzienia przepływu. Podobne przeszkody występują w przypadku 
przepływu krwi w obrębie zespolenia okołoprzyczepowego (Hyrtla) – 
rys. 7. Przeszkody te są bardzo charakterystyczne, w każdym żywym 
organizmie inne. Straty przepływu, występujące na opisanych 
przeszkodach powodują lokalne osłabianie ścianek naczyń 
krwionośnych.  

Zmienne naciski na ściankę w określonym miejscu mogą 
powodować lokalne „męczenie” materiału naczynia. Jak wynika 
z licznych badań modelowych zmienne obciążenie jest znacznie 
groźniejsze w swych skutkach od obciążenia statycznego. 
W analizowanym przypadku występują równocześnie statyczne 
i zmienne obciążenie.  

Dodatkowo, osłabianiu wewnętrznych powierzchni ścianek naczyń 
krwionośnych towarzyszy ich „wycieranie” przez bombardujące cząstki 
znajdujące się w mieszaninie zwanej krwią [2]. Skład krwi, wielkość 
krwinek ich stężenie są również różne dla każdego organizmu żywego. 
Zapewne w tej inności należy upatrywać różnych skłonności do 
występowania tętniaków. 
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Jeżeli dodać do tego fakt dość częstego występowania 
podwyższonego ciśnienia to można sądzić, iż ścianki naczynia, w 
miejscu powstawania tętniaka mogą być przed jego wystąpieniem 
„męczone” przy stosunkowo dużych wartościach nacisków. Prowadzi to 
do lokalnego osłabienia materiału dającego zaczątek tętniaka, co w 
warunkach systematycznego bombardowania i wycierania przez stałe 
cząstki, znajdujące się we krwi, prowadzi do koncentracji i spiętrzania 
nacisków w osłabionym miejscu, a w konsekwencji do awarii – czyli do 
pęknięcia tętniaka. 

 

 
 

Rys. 6. Tętniak tętnicy łączącej przedniej (strzałki) w obrazie cyfrowej 
arteriografii subtrakcyjnej mózgowia. 1 - tętnica szyjna wewnętrzna lewa, 
2, 3 – tętnice przednie mózgu: prawa i lewa, 4 – tętnica mózgu środkowa 
lewa. 

Fig. 6. – Aneurysm of anterior communicating artery (arrows) in digital subtraction 
angiography of encephalon. 1 – left internal carotid artery, 2, 3 – anterior 
cerebral arteries: right and left, 4 – left middle cerebral artery. 
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Podobne zespolenie naczyniowe obserwuje się w obrębie łożyska 
ludzkiego (tzw. zespolenie okołoprzyczepowe, inaczej Hyrtla). Tak 
i w tym przypadku obserwowano występowanie zniekształceń 
naczyniowych, sugerujących występowanie tętniaków w obrębie tych 
naczyń zespalających (rys. 7) [6]. Prawdopodobnie występowanie 
tętniaków w obrębie zespolenia okołoprzyczepowego wiąże się z takim 
samym oddziaływaniem prądu krwi na ścianę naczynia krwionośnego, 
jak w obrębie tętnicy łączącej przedniej, jednakże zbyt krótki okres czasu 
funkcjonowania łożyska nie pozwala na wykształcenie się tam dużych 
tętniaków. Zwiększenie lub zmniejszenie przekroju z najmniejszymi 
stratami zachodzi przy stożkowym przejściu z jednej średnicy w drugą. 
Najkorzystniejszy dyfuzor ma kąt wierzchołkowy α=5-6o. Jeżeli 
występuje ostre przejście przy zmianie przekroju powstają wyższe straty. 
W elastycznych naczyniach przejścia związane ze zmianą przekroju 
zapewne „dopasowują” się do opływowych kształtów dających straty 
bliskie zera. Jeżeli jednak przy przejściu z jednego przekroju do drugiego 
występuje lokalne osadzanie, np. płytek krwi lub blaszek 
miażdżycowych, wystąpi ostre spiętrzenie ciśnienia, spowodowane nie 
tylko zwężeniem przekroju, lecz także jego kształtem. 

 

 
 

Ryc. 7. Tętniak zespolenia okołoprzyczepowego (Hyrtla) (strzałki) w preparacie 
korozyjnym naczyń krwionośnych pępowiny i łożyska. 1, 2 – tętnice 
pępkowe, 3 – żyła pępkowa, 4 – naczynia krwionośne łożyska 

Fig. 7. Aneurysm of periattachment anastomosis (Hyrtl) (arrows) in corrosion 
preparation of blood vessels of placenta and umbilical cord. 1, 2 – umbilical 
arteries, 3 – umbilical vein, 4 – blood vessels of placenta. 
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W ogólnym przypadku, podczas przepływu krwi w naczyniach 
pokazanych na rysunkach 1, 2, 3 mogą występować omówione wyżej 
efekty, zwykle wszystkie łącznie. Oczywiście, w każdym przypadku, 
zdrowe serce jest w stanie pokonać występujące straty. Jeżeli jednak 
zmiany są rozległe może to prowadzić do lokalnych zmian obciążeń, 
działających na ścianki naczyń. 

WNIOSKI 

1. Kształt naczyń krwionośnych (ich podział i zespolenia), 
indywidualny u każdego człowieka, ma duże znaczenie podczas 
przepływu przezeń krwi i oddziaływania tej krwi na ścianki naczyń. 

2. Na powstawanie, powiększanie się i pękanie tętniaków niewątpliwie 
wpływa nie tylko ciśnienie krwi, pod jakim przepływa ona przez 
worek tętniaka, lecz także charakter strumienia krwi oddziałującego 
na ścianki naczynia krwionośnego, a szczególnie takie cechy jak 
tarcie krwinek o śródbłonek naczynia oraz zmęczeniowy charakter 
obciążeń wynikający ze zmiennego ciśnienia krwi. 

3. W wyniku uzyskanego rozpoznania autorzy podjęli przygotowania 
do przeprowadzenia badań modelowych przepływu krwi 
w naczyniach w oparciu o pomiary lepkości krwi.  

BIBLIOGRAFIA 

1. Burcan J.: Magnetically active lubricant -capabilities, prospects, XXI 
Jesienna Szkoła Tribologiczna, Łódź-Arturówek, 9-12 września 1996 r, 
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, No 765, Mechanika, z. 85, s. 23-
30. 

2. Burcan J.: Analogie i różnice przepływów w sztucznych przewodach, 
moczowodach, naczyniach krwionośnych, materiały do wykładu na 
specjalności Aparatura i Sprzęt Medyczny, nie publikowane, Łódź, 1999, 
stron 10. 

3. Gołąb B., Jędrzejewski K.: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu 
nerwowego. PZWL, Warszawa 1990, 96. 

4. Oszukowski P.: Vascularization of the human placenta (Fetal blood 
vessels). Arch. Perinat. Med. 1998, suppl. I: 5 – 74. 

5. Oszukowski P., Kaurzel Z.: Cyfrowa angiografia subtrakcyjna mózgowia. 
Cz. I: Przebieg tętnic mózgowia. Acta Clinica et Morphologica (Przegląd 
Kopernikowski) 2000, 3 (4; 11): 3 – 8. 

6. Oszukowski P.: Aneurysms of umbilical arteries in humans. Arch. Perinat. 
Med. 2000, 6 (3): 46 -48. 



 T R I B O L O G I A                           4-2003 68 

7. Oszukowski P., Kaurzel Z.: Koło tętnicze mózgu (Willisa) – fenomen 
zespoleń tętniczych – dobrodziejstwem natury. Acta Clinica et 
Morphologica (Przegląd Kopernikowski) 2001, 4 (4; 15): 12 – 15. 

8. Zapałowicz Z.:Wybrane zagadnienia z hydrodynamiki, Poradnik Inżyniera 
Mechanika, t. 1, WNT Warszawa, s.184. 
 

Recenzent: 
Marek WIŚNIEWSKI 

Summary 

Anterior communicating artery and periattachment anastomosis 
(Hyrtl anastomosis) these are the arteries were aneurysms more 
frequently occur than in other arteries. This paper is an attempt of 
theoretical elucidation of technical conditions of increasing of 
aneurysms, occur in these arteries. It was ascertained that is very 
probably, in increasing and in cracking of aneurysm take place 
manner of blood flowing. Creating, increasing, and cracking of 
aneurysm is dependent on: shape of blood vessels and changing of 
this shape, properties and blood composition, friction of flowing 
blood corpuscles. 
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