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�Η επίπτωση των συγγενών ανωμαλιών των στεφανιαίων 
αρτηριών  σε σειρές αγγειογραφιών ενηλίκων κυμαίνεται μεταξύ 
0,2-1,3%.

�Ο όρος μονήρης στεφανιαία αρτηρία (Single Croronary Artery-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

�Ο όρος μονήρης στεφανιαία αρτηρία (Single Croronary Artery-
SCA) αναφέρεται στην έκφυση της αριστεράς και της δεξιάς 
στεφανιαίας αρτηρίας από ένα μονήρες αορτικό στόμιο και
περιγράφηκε αρχικά από τον Hyrtl το 1841,αλλά η πρώτη 
αγγειογραφική διάγνωση έγινε το 1967. 

�Σε πολλές μεγάλες σειρές η επίπτωση της ανώμαλης έκφυσης�Σε πολλές μεγάλες σειρές η επίπτωση της ανώμαλης έκφυσης
της SCA από το δεξιό SoV σαν μονήρης στεφανιαία αρτηρία 
κυμαίνεται από 0,019% - 0,066% και αναλογούν στο 1,2-6,1% όλων 
των ανωμαλιών των στεφανιαίων



�Η διαδερμική επαναιμάτωση σε στεφανιαία αγγεία με  
ανώμαλη έκφυση ενέχει συγκεκριμένες τεχνικές  δυσκολίες και 
αποτελεί μια θεραπευτική πρόκληση για τους επεμβατικούς 
καρδιολόγους.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

καρδιολόγους.

�Η διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση σε αυτούς τους 
ασθενείς απαιτεί την κατάλληλη αγγειογραφική ταυτοποίηση 
των ανατομικών χαρακτηριστικών, όπως 
•το σχηματισμό των στομίων, 
•τη γωνία εξόδου από την αορτή, 
•την πορεία των ανώμαλων αρτηριών •την πορεία των ανώμαλων αρτηριών 
•και τη θέση των αθηροσκληρωτικών αλλοιώσεων.



Άντρας 55 ετών με επεισόδια στηθάγχης  και θετική 
δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα σε μέτρια 
φόρτιση έργου, παραπέμπεται για στεφανιογραφικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

φόρτιση έργου, παραπέμπεται για στεφανιογραφικό
έλεγχο. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
•Υπέρταση
•ΔυσλιπιδαιμίαΔυσλιπιδαιμία
•Κάπνισμα.



�Η στεφανιογραφία έγινε μέσω της δεξιάς μηριαίας αρτηρίας, 
αλλά δεν ήταν δυνατόν να καθετηριάσουμε την LCA, παρά τις 
αλλεπάλληλες προσπάθειες με διάφορους καθετήρες. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

αλλεπάλληλες προσπάθειες με διάφορους καθετήρες. 

�Η μη εκλεκτική έγχυση σκιαγραφικού στον αριστερό 
στεφανιαίο κόλπο απέτυχε να σκιαγραφήσει την έκφυση του 
αριστερού συστήματος.



Ο εκλεκτικός καθετηριασμός της RCA έγινε με διαγνωστικό καθετήρα 6-Fr JR 
4.0 και απεκάλυψε ότι όλη η στεφανιαία κυκλοφορία εκφύονταν από μονήρες 
στόμιο εντός του δεξιού SoV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

LAD

LM

RCA



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σημαντική στένωση του μέσου 
τμήματος της περισπώμενης
αρτηρίας (βέλος).



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Μία απεικόνιση του στελέχους σε 3-D και σε διατομή όπου φαίνεται να πορεύεται 
μπροστά από την αορτική βαλβίδα, ανάμεσαστο δεξιό κόλπο του Valsalva και το χώρο 

εξόδου της δεξιάς κοιλίας (RVOT)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

�Οδηγός καθετήρας: ART 4.0 SH 

Τελικό αγγειογραφικό αποτέλεσμα

�Οδηγό σύρμα: balanced heavy 
weight 0.014 (BHW)

�Απευθείας τοποθέτηση stent 
Promus 3.0X15mm με διαστολή στις 
16 Atm



ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Οι Lipton και συνεργάτες πρότειναν μια ιδιαίτερα χρήσιμη αγγειογραφική ταξινόμηση 
των SCAs, που τροποποιήθηκε περαιτέρω από τους Yamanaka και Hobbs, το 1990, με 
βάση τη θέση του στομίου, την ανατομική κατανομή και την πορεία του κορμού



Σύμφωνα με αυτή την ταξινόμηση ο ασθενής μας ήταν τύπου 
R/II/S (διαφραγματική) μονήρης στεφανιαία αρτηρία. 

�Σε αυτόν τον τύπο, που είναι η συχνότερη παραλλαγή, το 
στέλεχος πορεύεται ενδομυοκαρδιακά στο μεσοκοιλιακόστέλεχος πορεύεται ενδομυοκαρδιακά στο μεσοκοιλιακό
διάφραγμα στο έδαφος του χώρου εξόδου της δεξιάς 
κοιλίας και στη συνέχεια ακολουθεί τη φυσιολογική 
επικαρδιακή πορεία στο μέσο του ΜΚΔ, όπου διχάζεται σε 
LAD και Cx. 

�Η Cx στη συνέχεια πορεύεται προς την αορτή και ο LAD �Η Cx στη συνέχεια πορεύεται προς την αορτή και ο LAD 
είναι σχετικά βραχύς



Η πιο πρόσφατη ταξινόμηση από Shirani και Roberts λαμβάνει υπό 
όψιν κάθε ανατομική πιθανότητα είτε έχει αναφερθεί, είτε όχι. 

Εάν το στόμιο εκφύεται από τον 
αριστερό SoV είναι τύπου Ι, εάν 
προέρχεται από το δεξί SoV
είναι τύπου ΙΙ. είναι τύπου ΙΙ. 

Ο πιο συχνός τύπος είναι ο II/B. 

Στον ασθενή μας, σύμφωνα με αυτήν την κατάταξη της SCA ήταν τύπου II/B/3.



Η μέθοδος «Dot and Eye»
Η πορεία μιας ανώμαλης στεφανιαίας αρτηρίας αξιολογείται καλύτερα στην 

RAO 30° προβολή με τη μέθοδο «Dot and Eye» (κουκίδα και μάτι), αν και 

σε μερικές περιπτώσεις αυτό μπορεί και πάλι να είναι δύσκολο



�Στον «διαφραγματικό» τύπο το 
στέλεχος και η Cx κάνουν έναν 
ελλειπτικό σχηματισμό (που μοιάζει με 
μάτι) με το στέλεχος να σχηματίζει το 
κάτω και η Cx το άνω τμήμα της 
έλλειψης. 

�Διαφραγματικοί διατιτραίνοντες�Διαφραγματικοί διατιτραίνοντες
κλάδοι από το στέλεχος βοηθούν στη 
διάκριση από άλλες υποκατηγορίες



In the RAO, the left main and the initial portion of the circumflex will form an ellipse 
(eye). The left main forms the upper portion of the ellipse, and the circumflex forms 
the lower portion. 
LAD length short/No Septals from LM

“Dot and Eye” Method-Anterior course

Serota, et al. Am J Cardiol 1990; 65:891-898



An RAO ventriculogram or aortogram will place the left main on end, giving the 
appearance of a dot on the posterior aspect of the aorta

“Dot and Eye” Method-Posterior course

Serota, et al. Am J Cardiol 1990; 65:891-898



A ventriculogram or aortogram performed in the RAO projection will place the 
left main on end, giving the appearance of a radiopaque dot on the anterior 
aspect of the aorta 

“Dot and Eye” Method-Interarterial course

Serota, et al. Am J Cardiol 1990; 65:891-898



Μη επεμβατικοί μέθοδοι αξιολόγησης της στεφανιαίας ανατομίας

Πολλές μελέτες προτείνουν ότι η αξονική στεφανιογραφία και η μαγνητική τομογραφία 
προσθέτουν πολύτιμες πληροφορίες στη στεφανιαία αγγειογραφία, στη διάγνωση και 
τη διευκρίνιση της έκφυσης και της πορείας των ανώμαλων στεφανιαίων αρτηριών
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Μονήρης στεφανιαία αρτηρία από το ΔΚV



Η επαναγγείωση με διαδερμικές μεθόδους βάση σε ανώμαλες 
στεφανιαίες αρτηρίες είναι μια θεραπευτική πρόκληση για 
τους επεμβατικούς καρδιολόγους.

Τεχνικές προβλέψεις

Η διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση σε αυτούς τους ασθενείς 
απαιτεί την κατάλληλη αγγειογραφική ταυτοποίηση των 
ανατομικών χαρακτηριστικών, όπως

�το σχηματισμό των στομίων, 
�τη γωνία εξόδου από την αορτή, �τη γωνία εξόδου από την αορτή, 
�την πορεία των ανώμαλων αρτηριών και 
�τη θέση των αθηροσκληρωτικών αλλοιώσεων



Σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την επιτυχία της PCI είναι η 

επιλογή των οδηγών καθετήρων.

Η υποστήριξη μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση:

Τεχνικές προβλέψεις

Η υποστήριξη μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση:
α) μεγαλύτερης διαμέτρου ή διαφορετικού σχήματος οδηγού καθετήρα ή 
βαθύς καθετηριασμός του αγγείου στόχου, 
β) πιο άκαμπτο σύρμα ή ζεύγος συρμάτων 
γ) ζεύγος μπαλονιών ή 
δ) τεχνική άγκυρας. 

Οι Das και Wysham περιέγραψαν την τεχνική με διπλά σύρματα, όπου 
χρησιμοποιείται ένα σύρμα στην RCA για να βελτιωθεί η σταθερότητα του 
Οι Das και Wysham περιέγραψαν την τεχνική με διπλά σύρματα, όπου 
χρησιμοποιείται ένα σύρμα στην RCA για να βελτιωθεί η σταθερότητα του 
οδηγού καθετήρα, ώστε να διευκολύνει τη διέλευση δεύτερου σύρματος στην 
ανώμαλη Cx



Ο οδηγός καθετήρας ART 4 SH και το πιο άκαμπτο οδηγό σύρμα BHW που 
χρησιμοποιήθηκαν στην περίπτωσή μας παρείχαν την καλύτερη υποστήριξη 
για την ομαλή προώθηση του stent. Το άκρο του καθετήρα αυτού εφάρμοσε 
καλά στην ανώμαλη αρτηρία με την καμπύλη να ακουμπά σταθερά στο 
τοίχωμα της αορτής.

Τεχνικές προβλέψεις

τοίχωμα της αορτής.

Θεωρητικά, η διενέργεια PCI σε SCA αυξάνει τον κίνδυνο της επέμβασης 

καθώς μια επιπλοκή που θα οδηγούσε σε διαχωρισμό (όπως π.χ. οφειλόμενη 

στον οδηγό καθετήρα) του μονήρους στομίου θα ήταν καταστροφική. Στην 
πράξη, αφού το μονήρες στόμιο συνήθως είναι μεγάλης διαμέτρου, ο 
κίνδυνος τραυματισμού από τον οδηγό καθετήρα είναι μικρός.κίνδυνος τραυματισμού από τον οδηγό καθετήρα είναι μικρός.



Η αγγειοπλαστική σε ανώμαλες στεφανιαίες αρτηρίες 
είναι μια εφικτή θεραπευτική στρατηγική, όμως η ακριβής 
τοπογραφική ταυτοποίηση της έκφυσης και της εγγύς 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

τοπογραφική ταυτοποίηση της έκφυσης και της εγγύς 
πορείας του ανώμαλου αγγείου είναι κεφαλαιώδους 
σημασίας, πριν τη διενέργεια τέτοιων παρεμβάσεων, ώστε 
να σχεδιαστεί κατάλληλα η θεραπευτική στρατηγική 




