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Οι ανωµαλίες των στεφανιαίων αρτηριών, είναι εµφανείς κατά

την γέννηση. Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι τυχαία

ευρήµατα στον στεφανιογραφικό έλεγχο ή κατά την

νεκροτοµική µελέτη. 

Η ανώµαλη έκφυση της περισπώµενης αρτηρίας από τον δεξιό

κόλπο του Valsava ή από το εγγύς τµήµα της δεξιάς στεφανιαίας

αρτηρίας, είναι η πιο συχνή συγγενής ανωµαλία των

στεφανιαίων αγγείων, µε µια συχνότητα εµφάνισης 0.18–0.67%

στην στεφανιαία αγγειογραφία.  

Αν και αρκετοί µελετητές στο παρελθόν συσχέτισαν την

στεφανιαία αυτή ανωµαλία µε την προδιάθεση για

αθηρωµάτωση του αγγείου µε την ανώµαλη έκφυση, 

χρειάζονται ακόµα περισσότερα στοιχεία ώστε αυτό να

τεκµηριωθεί.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



Μελετήθηκαν αναδροµικά 12401 διαδοχικοί

ασθενείς που υποβλήθηκαν σε

στεφανιογραφικό έλεγχο στην κλινική

Euromedica-Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη, 

Ελλάδα, µεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2003 και 30ης

∆εκεµβρίου 2011, και ταυτοποιήθηκαν 43 

περιπτώσεις ασθενών µε ανώµαλη έκφυση της

περισπώµενης αρτηρίας. 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ



�Η ανώµαλη έκφυση της περισπώµενης

αρτηρίας από τον δεξιό κόλπο του Valsava ή από

το εγγύς τµήµα της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας

παρατηρήθηκε σε 43 ασθενείς (0.35%). 

�33 ασθενείς ήταν άντρες (76.7%) και 10 ήταν

γυναίκες (µέση ηλικία 65.1±10.4 έτη).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Η ανάλυση των στεφανιογραφιών ανέδειξε τρεις

διαφορετικές ανατοµικές παραλλαγές της ανώµαλης

έκφυσης της περισπώµενης αρτηρίας: 

1) ξεχωριστές εκφύσεις της δεξιάς στεφανιαίας

αρτηρίας και της ανώµαλης περισπώµενης

αρτηρίας από τον δεξιό κόλπο του Valsava (τύπος I, 

n=20, 46.5%), 

2) κοινή έκφυση των δύο αγγείων από τον δεξιό κόλπο

του Valsava (τύπος II, n=13, 30.2%) και

3) η ανώµαλη περισπώµενη αρτηρία εκφύεται σαν

κλάδος από το εγγύς τµήµα της δεξιάς στεφανιαίας

αρτηρίας (τύπος III, n=10, 23.3%). 





�Σε όλες τις περιπτώσεις, η πορεία της

περισπώµενης αρτηρίας ήταν όπισθεν της αορτής, 

µε την δεξιά στεφανιαία αρτηρία να είναι

επικρατούσα σε 37 ασθενείς (86%). 

�Η ανώµαλη έκφυση της περισπώµενης

αρτηρίας, συσχετίστηκε µε αυξηµένη συχνότητα

νόσου της αορτικής βαλβίδας (6/43, 13.9%).

�Στεφανιαία νόσος ανευρέθηκε σε 27/43 ασθενείς

(62.8%). 



Η βαρύτητα της νόσου των περισπώµενων

αρτηριών µε ανώµαλη έκφυση ήταν περίπου η ίδια

µε την βαρύτητα της νόσου και των υπόλοιπων

στεφανιαίων αρτηριών.

� 18 ασθενείς (18/27, 66.7%) είχαν πολυαγγειακή νόσο (2 ή 3 

νοσούντα αγγεία). 

�Σοβαρή αποφρακτική νόσο στην ανώµαλη περισπώµενη

αρτηρία αναδείχθηκε στο 37.2% (16/43) του συνόλου των

ασθενών και στο 59.2% των ασθενών µε στεφανιαία νόσο

(16/27).

� Ένας ασθενής (2.3%, 1/43) είχε µεµονωµένη σοβαρή

στεφανιαία νόσο στην περισπώµενη αρτηρία µε την

ανώµαλη έκφυση. 

�Το εγγύς τµήµα του ανώµαλου αγγείου και ο πρώτος

αµβλύς επιχείλιος κλάδος, ήταν τα τµήµατα µε το

µεγαλύτερο αθηρωµατικό φορτίο (72.2%, 13/18). 



7 ασθενείς υποβλήθηκαν σε διαδερµική

στεφανιαία παρέµβαση (PCI) στην ανώµαλη

περισπώµενη αρτηρία. 







� Η ανώµαλη έκφυση της περισπώµενης αρτηρίας

από τον δεξιό κόλπο του Valsava ή από το εγγύς

τµήµα της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας, είναι µια

σχετικά συχνή συγγενής ανωµαλία των

στεφανιαίων αγγείων (0,35%), µε µεγαλύτερη

συχνότητα στους άντρες ασθενείς.

� Η ανώµαλη έκφυση της περισπώµενης

αρτηρίας, συσχετίστηκε µε αυξηµένη συχνότητα

νόσου της αορτικής βαλβίδας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

�Η επίπτωση της στεφανιαίας νόσου στο

ανώµαλο αγγείο φαίνεται ότι δεν διαφέρει από

την επίπτωση στο υπόλοιπο στεφανιαίο

αρτηριακό δέντρο. 

�Η παρουσία όµως αυτής της συγγενούς

ανωµαλίας φαίνεται πως συσχετίζεται µε

πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο.




