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�Η εκτασία των στεφανιαίων αγγείων (Coronary Artery 

Ectasia-CAE) χαρακτηρίζεται από διάταση των

στεφανιαίων αρτηριών, η οποία εµφανίζει σε διάφορες

µελέτες επίπτωση περίπου 1% έως και 5%. 

�Η αιτιολογία , η παθογένεια και κλινική της σηµασία

έχουν µέχρι και σήµερα διευκρινιστεί ελλειπώς. 

�Η συνεχώς ευρύτερη χρήση της στεφανιαίας αξονικής

αγγειογραφίας συνέβαλε στην µεγαλύτερη ανάδειξη

αυτής της στεφανιαίας ανωµαλίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



�Μελετήσαµε 723 διαδοχικούς ασθενείς που

υποβλήθηκαν σε αξονική στεφανιογραφία σε µια

περίοδο 12 µηνών. 

�Ως εκτασία των στεφανιαίων ορίστηκε η περιοχική

αύξηση της διαµέτρου των στεφανιαίων κατά ≥ 1,5 

φορές περισσότερο σε σχέση µε την αναµενόµενη

διάµετρο των υπό εξέταση τµηµάτων των

στεφανιαίων αγγείων.

� Η ταξινόµηση κατά Markis χρησιµοποιήθηκε για

την ταυτοποίηση του βαθµού και του τύπου της

εκτασίας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ



�Η αγγειογραφική ανίχνευση των στεφανιαίων

αρτηριών πραγµατοποιήθηκε µε έγχυση 80 ml µη

ιοντικού σκιαγραφικού µέσου. 

�Χρησιµοποιήθηκε η τεχνική retrospective gating για το

συγχρονισµό των δεδοµένων ανασχηµατισµού µε το

ΗΚΓφικό σήµα.

�Οι ανασχηµατισµοί ελήφθησαν σε όλες τις καρδιακές

φάσεις σε διαστήµατα 50-milliseconds, µε πάχος τοµών

0.75 mm και µε µια προσαύξηση ανασχηµατισµού 0.5 

mm. 

�Η µέγιστη ένταση των προβολών, η πολυεπίπεδη

αναµορφοποίηση, και η απόδοση του όγκου των

εικόνων ελήφθησαν από αξονικές σαρώσεις.

MDCT Πρωτόκολλο



Ο Markis πρότεινε µια ταξινόµηση των εκτασιών

των στεφανιαίων αγγείων (CAE), βασισµένη στην

έκταση της συµµετοχής της εκτασίας. Με

φθίνουσα κατάταξη της σοβαρότητας,

Τύπος I: διάχυτη εκτασία σε δύο ή τρία αγγεία,

Τύπος II: διάχυτη νόσος σε ένα αγγείο και

εντοπισµένη νόσος σε άλλο αγγείο,

Τύπος III: διάχυτη εκτασία µόνο σε ένα αγγείο και

Τύπος IV: εντοπισµένη ή τµηµατική εκτασία.



�Εκτασία των στεφανιαίων διαγνώσθηκε σε 52 ασθενείς

(7.2%).

�47 ασθενείς (89,4%) ήταν άνδρες και η µέση ηλικία τους

ήταν 56,2±11,9 έτη. 

�Η δεξιά στεφανιαία αρτηρία (RCA) ήταν το πιο συχνά

εκτατικό αγγείο (61,5%) και ακολούθως

ο πρόσθιος κατιών κλάδος (LAD) µε ποσοστό 46,1%, 

η περισπώµενη αρτηρία (Cx) µε 30,7% και

το στέλεχος της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας (LM) µε

1,9%.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Σύµφωνα µε την ταξινόµηση κατά Markis, 

εκτασία

τύπου I παρατηρήθηκε σε 10 ασθενείς

(19,2%), 

τύπου II σε 6 ασθενείς (11,5%), 

τύπου III σε 12 ασθενείς (23,1%) και

τύπου IV σε 24 ασθενείς (46,2%).











Η εκτασία των στεφανιαίων αγγείων

συνδυάστηκε µε στεφανιαία νόσο σε 42 

ασθενείς (80,7%) από τους οποίους σοβαρή

αποφρακτική νόσο είχαν οι 12 ασθενείς (28,6%).



�Η στεφανιαία αξονική αγγειογραφία είναι ένα

εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο για την ανίχνευση

της στεφανιαίας εκτασίας. 

�Η επίπτωσή της στην δική µας µελέτη ήταν

7,2%. 

�Η δεξιά στεφανιαία αρτηρία ήταν το πιο

συχνά εκτατικό αγγείο ενώ σε ένα σηµαντικό

ποσοστό ασθενών συνυπήρχε στεφανιαία

νόσος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ




