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Η εµφάνιση διαχωρισµού των στεφανιαίων
αγγείων κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής
στεφανιογραφίας είναι µια όχι συχνή αλλά
ιδιαίτερα σοβαρή επιπλοκή. Αποτελεί τη
σηµαντικότερη αιτία θανάτου κατά τον
καρδιακό καθετηριασµό. Η αντιµετώπιση του
βασίζεται στην όσο το δυνατόν ταχύτερη
αποκατάσταση της βατότητας του αγγείου.



ΣκοπόςΣκοπός τηςτης εργασίαςεργασίας αυτήςαυτής είναιείναι ηη ανίχνευσηανίχνευση τηςτης
συχνότηταςσυχνότητας τουτου διαχωρισµούδιαχωρισµού τωντων στεφανιαίωνστεφανιαίων
αγγείωναγγείων κατάκατά τητη διαγνωστικήδιαγνωστική στεφανιογραφίαστεφανιογραφία. . ΜεΜε
τηντην ευκαιρίαευκαιρία αυτήαυτή γίνεταιγίνεται ανασκόπησηανασκόπηση τηςτης
διεθνούςδιεθνούς βιβλιογραφίαςβιβλιογραφίας καικαι γίνεταιγίνεται αναφοράαναφορά στηνστην
συχνότητασυχνότητα , , µηχανισµούςµηχανισµούς πρόκλησηςπρόκλησης καικαι στουςστους
τρόπουςτρόπους αντιµετώπισηςαντιµετώπισης τηςτης επιπλοκήςεπιπλοκής αυτήςαυτής. . 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

�Σε µια σειρά 7500 στεφανιογραφιών υπήρξαν 4 περιπτώσεις
διαχωρισµού των στεφανιαίων αγγείων (συχνότητα 0,05%).

�Όλες οι περιπτώσεις συνέβησαν µε οδηγό καθετήρα 6Fr

�Οι τρείς περιπτώσεις αφορούσαν διαχωρισµό της δεξιάς
στεφανιαίας αρτηρίας. Η µία περίπτωση αφορούσε ασθενή
ηλικίας 65 ετών µε νόσο τριών αγγείων και συνοδεύτηκε από
επέκταση του διαχωρισµού στην ανιούσα αορτή και
αντιµετωπίστηκε µε επείγουσα εγχείρηση. 

�Η τελευταία περίπτωση αφορούσε διαχωρισµό του
στελέχους που αντιµετωπίστηκε µε επείγουσα εγχείρηση.

�∆εν υπήρξε κανένας θάνατος ενώ η µετέπειτα πορεία των
ασθενών ήταν οµαλή.



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1Η : ∆ιαχωρισµός στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία

Γυναίκα ηλικίας 65 ετών µε
υπέρταση και θετική
δοκιµασία κόπωσης

Η αριστερή στεφανιαία
αρτηρία ήταν ελεύθερη
στενώσεων



Αµέσως µετά την πρώτη
έγχυση παρατηρήθηκε
σπειροειδής διαχωρισµός
από την έκφυση του αγγείου
µε πλήρη διακοπή της ροής

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1Η : Έγχυση στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία µε
καθετήρα Judkins 6F



Η ασθενής εµφάνισε οξύ
οπισθοστερνικό άλγος µε
πτώση της ΑΠ και
εκσεσηµασµένη βραδυκαρδία
που αντιµετωπίστηκαν µε
ενδοφλέβια χορήγηση υγρών
και ατροπίνης. 

Στο ΗΚΓ υπήρχαν
ανασπάσεις του STστις
απαγωγές II,III,AVF

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1Η



Οδηγός καθετήρας FR 4 SH

Οδηγό σύρµα BMW J 

Έγινε προσπάθεια ο οδηγός
καθετήρας να βρίσκεται όσο το
δυνατό λιγότερο εντός του
αγγείου ώστε να µην
επιδεινωθεί ο διαχωρισµός και
να διευκολυνθεί η δίοδος του
οδηγού σύρµατος στον αληθή
αυλό.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1Η



Απευθείας τοποθέτηση
ενδοστεφανιαίας πρόθεσης
Express 3,0X16 mm στο στόµιο
του αγγείου µε κάλυψη της
πύλης εισόδου του διαχωρισµού
και αποκατάσταση της
βατότητας του αγγείου.

Παραµονή υπολειπόµενης
στένωσης περιφερικότερα
του stent πιθανόν λόγω
ενδοτοιχωµατικού
αιµατώµατος.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1Η



Τοποθέτηση και δεύτερου stent

S7 3,0Χ30mm µε πλήρη
διάνοιξη του αγγείου χωρίς
υπολειπόµενη στένωση και µε
πλήρη εξαφάνιση των
συµπτωµάτων και των ΗΚΓ
µεταβολών.

Η ασθενής παρέµεινε
ασυµπτωµατική κατά τη διάρκεια
της νοσηλείας της χωρίς την
ανάπτυξη της ενζυµικής
δραστηριότητας µε εµφάνιση
µικρών αρνητικών Τ στο κάτω
τοίχωµα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
20 ΛΕΠΤΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 11ΗΗ : : ΤΕΛΙΚΟΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ



Άνδρας 49 ετών µε στηθάγχη
στην κόπωση και θετική
δοκιµασία κόπωσης

Κριτική στένωση στον 1ο

διαγώνιο κλάδο

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2Η :∆ιαχωρισµός στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2Η : Έγχυση στη δεξιά στεφανιαία µε καθετήρα Judkins 6F

Η δεξιά στεφανιαία αρτηρία
ήταν σχετικά λεπτό αγγείο
µε πολλαπλές κριτικές
στενώσεις



Μετά την 1η έγχυση
παρατηρήθηκε απόφραξη
του αγγείου

Ο ασθενής εµφάνισε
οπισθοστερνικό άλγος µε
ανάσπαση του ST

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 22ΗΗ



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2Η : Τελικό αποτέλεσµα

Τοποθετήθηκαν 3 stent

Endeavor (SL:84mm)

Χρόνος αποκατάστασης
περίπου 25 λεπτά



Τελικό αποτέλεσµα µετά
από την τοποθέτηση
Endeavor 2,5X24mm 
στο διαγώνιο κλάδο

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2Η



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3Η : ∆ιαχωρισµός στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία.

Γυναίκα 60 ετών µε ιστορικό
υπέρτασης και στηθάγχης.

Mη κριτική στένωση
στον πρόσθιο
κατιόντα κλάδο



Έγχυση µε καθετήρα
Judkins 6Fr

Με την 1η έγχυση παρατηρήθηκε
εκτεταµένος σπειροειδής
διαχωρισµός µε πλήρη απόφραξη
του αγγείου.

Η ασθενής εµφάνισε
οπισθοστερνικό άλγος µε
εµφάνιση βραδυκαρδίας και
υπότασης

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3Η



∆ε κατέστη δυνατή η
αποκατάσταση της ροής λόγω
αδυναµίας διόδου του οδηγού
σύρµατος στον αληθή αυλό.

Η ασθενής υπεβλήθη σε
επείγουσα εγχείρηση µε
τοποθέτηση ενός φλεβικού
µοσχεύµατος.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3Η



�Σε µια σειρά 34041 ασθενών στη Μ.Βρεττανία αναφέρονται 20 
περιπτώσεις συχνότητα 0,06%. Η θνητότητα στους ασθενείς
αυτούς ήταν 15%.

(De Novo D, Br.Hear.J 1993)

�Υπάρχουν κάποια δεδοµένα ότι ο διαχωρισµός είναι πιο συχνός
µε τους µικρότερους καθετήρες (0,67% µε 6Fr έναντι 0,04% µε
8Fr) σε µια σειρά 3006 ασθενών που υποβλήθηκαν σε
στεφανιογραφία.

(Previtt KC, Angiology 1993)

�Φαίνεται ότι η επιπλοκή αυτή είναι πιο συχνή µε τη δεξιά
στεφανιαία αρτηρία και µπορεί να προκληθεί από τραυµατισµό
του αγγείου µε την άκρη του οδηγού καθετήρα και/ή από τη

δυνατή έγχυση σκιαστικού.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ



�Σε ασθενείς µε ισχαιµία και/ή αιµοδυναµική αστάθεια συνίσταται η
άµεση αποκατάσταση της βατότητας του αγγείου. Η συνηθισµένη
αντιµετώπιση παλαιότερα ήταν η επείγουσα καρδιοχειρουργική
αντιµετώπιση.

�Μια εναλλακτική µέθοδος είναι η τοποθέτηση stent στην πύλη
εισόδου του διαχωρισµού. Η µέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτηµα της
ταχείας επαναιµάτωσης και της αποφυγή της εγχείρησης σε κάποιους
ασθενείς που δε την είχαν ανάγκη.

�Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τους χειρισµούς µε τον οδηγό
καθετήρα και τις εγχύσεις σκιαστικού για την αποφυγή επέκτασης

του διαχωρισµού.

�Συνίσταται η απευθείας τοποθέτηση stent στην πύλη εισόδου του
διαχωρισµού.

ΣΥΖΗΤΗΣΗΣΥΖΗΤΗΣΗ



�Σε µια σειρά 43143 στεφανιογραφιών αναφέρονται 9 
περιπτώσεις µε επέκταση του διαχωρισµού στην αορτή
(συχνότητα 0,02%) 

�Όταν ο αορτικός διαχωρισµός είναι και παραµένει
εντοπισµένος συνήθως εξαφανίζεται εντός του 1ου µήνα. Οι
ασθενείς αυτοί µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τοποθέτηση
stent στην πύλη εισόδου του διαχωρισµού στο στεφανιαίο
αγγείο.    

�Σε περίπτωση αποτυχίας ή διαχωρισµού που εκτείνεται
πέραν των 40mm στην ανιούσα αορτή συνήθως χρειάζεται
χειρουργική αντιµετώπιση

ΣΥΖΗΤΗΣΗ



��H H εµφάνισηεµφάνιση διαχωρισµούδιαχωρισµού τωντων στεφανιαίωνστεφανιαίων
αγγείωναγγείων κατάκατά τητη διαγνωστικήδιαγνωστική στεφανιογραφίαστεφανιογραφία
είναιείναι µιαµια σπάνιασπάνια αλλάαλλά ιδιαίτερηςιδιαίτερης βαρύτηταςβαρύτητας
επιπλοκήεπιπλοκή..

��ΗΗ τοποθέτησητοποθέτηση stentstent αποτελείαποτελεί µιαµια σηµαντικήσηµαντική
µέθοδοµέθοδο αντιµετώπισηςαντιµετώπισης καθώςκαθώς προσφέρειπροσφέρει ταχύτατηταχύτατη
αποκατάστασηαποκατάσταση τηςτης βατότηταςβατότητας τουτου αγγείουαγγείου
αποφεύγονταςαποφεύγοντας τηντην εγχείρησηεγχείρηση σεσε ασθενείςασθενείς πουπου κατάκατά
τατα άλλαάλλα δενδεν τηντην είχανείχαν ανάγκηανάγκη

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


