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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Συγγενείς ανωμαλίες των στεφανιαίων αγγείων εμφανίζονται σε ποσοστό 0.2% έως 1.2% του γενικού πληθυσμού. Η ευρεία χρήση της
στεφανιαίας αγγειογραφίας οδήγησε σε συχνότερη ανίχνευση και καλύτερη κλινική αξιολόγηση των στεφανιαίων ανωμαλιών.

ΣΚΟΠΟΣ
Η μελέτη της επίπτωσης των συγγενών ανωμαλίων των στεφανιαίων αγγείων σε πληθυσμό ασθενών από την Βόρεια Ελλάδα

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ
Μελετήσαμε αναδρομικά την συχνότητα εμφάνισης των ανωμαλιών των στεφανιαίων αγγείων, σε μια σειρά από 12401 ασθενείς από
την Βόρεια Ελλάδα, που υποβλήθηκαν σε στεφανιογραφία από τον Ιανουάριο του 2003 έως και τον Δεκέμβριο του 2011.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 Η ολική επίπτωση των στεφανιαίων ανωμαλιών ήταν 1.35% (167/12401, μέση ηλικία: 62.9±11.6 έτη, εύρος: 29-84 έτη, άντρες:
74.3%).
 Η πιο συχνή συγγενής ανωμαλία ήταν ξεχωριστά στόμια για τον πρόσθιο κατιόντα κλάδo και την περισπώμενη αρτηρία από τον
αριστερό κόλπο του Valsava, με ποσοστό 0.48% (59/12401) ή 35.3% όλων των συγγενών στεφανιαίων ανωμαλιών.
 Η δεύτερη πιο συχνή ανωμαλία ήταν η έκφυση της περισπώμενης αρτηρίας από τον δεξιό κόλπο του Valsava, με ποσοστό 0.35%
(43/12401) ή 25.7% όλων των συγγενών στεφανιαίων ανωμαλιών. Σε όλες τις περιπτώσεις, η πορεία της περισπώμενης αρτηρίας
ήταν όπισθεν της αορτής.
 Ανώμαλη έκφυση της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας παρατηρήθηκε σε 41 περιπτώσεις (0.33% ή 24.6% όλων των συγγενών
στεφανιαίων ανωμαλιών). Σε 18 ασθενείς η δεξιά στεφανιαία αρτηρία εκφύονταν ξεχωριστά από τον αριστερό κόλπο του Valsava
(0.14% ή 10.8% όλων των ανωμαλιών).
 Μονήρης στεφανιαία αρτηρία από τον δεξιό κόλπο του Valsava, παρατηρήθηκε σε 4 ασθενείς (0.03% ή 2.4% όλων των ανωμαλιών).
 Απουσία της περισπώμενης αρτηρίας ή υπέρ-επικρατούσα δεξιά στεφανιαία αρτηρία παρατηρήθηκε σε 2 ασθενείς (0.02% ή 1.2%
όλων των ανωμαλιών).
 Παρατηρήθηκαν επίσης 17 περιπτώσεις ασθενών με στεφανιαίες φίστουλες (0.13% ή 10.2% όλων των ανωμαλιών).
 Σε έναν ασθενή αναδείχθηκε συγγενής ατρησία του στελέχους της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας (0.008%).

ΕΙΚ 1: Μονήρης στεφανιαία αρτηρία,από
τον δεξιό κόλπο του Valsava

ΕΙΚ 4:Ανώμαλη έκφυση της
δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας
από τον αριστερό κόλπο του
Valsalva

ΕΙΚ 2: Μονήρης στεφανιαία
αρτηρία,από τον δεξιό κόλπο του
Valsava

ΕΙΚ 5: Υψηλή έκφυση της δεξιάς
στεφανιαίας αρτηρίας από την
ανιούσα αορτή

ΕΙΚ 3:Συγγενής ατρησία του στελέχους της αριστερής
στεφανιαίας αρτηρίας

ΕΙΚ 6: Ανώμαλη έκφυση της περισπώμενης
αρτηρίας, από τον δεξιό κόλπο του Valsava

ΕΙΚ 7: Ξεχωριστά στόμια για τον
πρόσθιο κατιόντα κλάδο και την
περισπώμενη αρτηρία

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η επίπτωση των συγγενών στεφανιαίων ανωμαλιών στον υπό μελέτη πληθυσμό ήταν 1.35%. Τα αποτελέσματα της δικής μας μελέτης, σε
πληθυσμό ασθενών της Βόρειας Ελλάδας, είναι σε συμφωνία με μεγάλες αγγειογραφικές μελέτες.

