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Ανωμαλίες έκφυσης και πορείας των στεφανιαίων 
αρτηριών – Διαρτηριακός τύπος

• Οι ανωμαλίες έκφυσης και πορείας των 
στεφανιαίων αρτηριών ανευρίσκονται στο 
0,3-1,3% των ασθενών που υποβάλλονται σε 
διαγνωστική αξονική στεφανιογραφία1

• O διαρτηριακός (interarterial) τύπος, ανήκει  
στην γενική κατηγορία ανωμαλιών έκφυσης 
από τον αντίθετο στεφανιαίο κόλπο 
(anomalyous coronary artery originating  
from opposite sinus of Valsalva ACAOS). 

• Tο έκτοπο αγγείο, που εκφύεται από τον 
αντίθετο στεφανιαίο κόλπο, πορεύεται    
μεταξύ της πνευμονικής αρτηρίας και της 
αορτής κι έτσι μπορεί πιεζόμενο στην 
συστολική φάση του καρδιακού κύκλου, να  
σχετίζεται με καταστάσεις ισχαιμίας του 
μυοκαρδίου, με αρρυθμίες ή ακόμη με 
συγκοπή ή και αιφνίδιο θάνατο.

1. Cademartini F. Coronary artery anomalies: incidence, pathophysiology, clinical relevance and role of diagnostic 
imaging. Radiol Med. 2006 Apr; 111(3):376-91

Εικόνα 1. Kύριοι τύποι ανώμαλης πορείας 
των στεφανιαίων αρτηριών

Kαλοήθεις τύποι: 
οπισθοαορτικός (retroaortic), 
διαφραγματικός (transseptal) και
προπνευμονικός (prepulmonic)

«Κακοήθης» τύπος: 
διαρτηριακός (interarterial)



Σκοπός

• Η ανίχνευση και η αξιολόγηση των 
«κακοήθων» τύπων ανώμαλης έκφυσης και 
πορείας των στεφανιαίων αρτηριών, καθώς 
και η περαιτέρω ταξινόμησή τους σε 
υποκατηγορίες σε συνεκτίμηση με τα κλινικά 
ευρήματα και την ηλικία  των ασθενών



Υλικό-Μεθόδοι
• Παρατηρήθηκαν 7 περιπτώσεις «κακοήθους» 

ανώμαλης έκφυσης και πορείας των στεφανιαίων 
αρτηριών μεταξύ των 165 ασθενών που υποβλήθηκαν 
σε ECG-gated cardiac CT σε χρονικό διάστημα ενός 
έτους (Σεπτέμβριος 2014-Αύγουστος 2015), οι οποίες 
μελετούνται αναδρομικά. 

• Τα περιστατικά αυτά ταξινομήθηκαν με βάση την 
έκφυση και την πορεία του διαρτηριακού τμήματος του 
έκτοπου αγγείου σε: 

• 1) τυπικό διαρτηριακό τύπο (το αγγείο πορεύεται 
μεταξύ της αορτής και της πνευμονικής) ,κεφαλικά  της 
πνευμονικής  βαλβίδας  

2) διαφραγματικό ή υποπνευμονικό τύπο (septal or 
subpneumonic) .

Επίσης έγινε  διερεύνηση ως προς την ενδοτοιχωματική 
πορεία (intramural) του  αρχικού τμήματος του
έκτοπου αγγείου. 

• Τα αποτελέσματα συσχετίσθηκαν με την ηλικία, τα 
κλινικά και τα υπόλοιπα εργαστηριακά ευρήματα του 
κάθε ασθενούς. 

Έγινε συσχέτιση με την έως τώρα γνωστή βιβλιογραφία. 

Εικόνα 2. Οι υπότυποι που 
χρησιμοποιήθηκαν στην αξιολόγηση του 
«κακοήθους» διαρτηριακού τύπου



Αποτελέσματα
Από τα 7 περιστατικά: 

 τα  5 αφορούσαν ανώμαλη έκφυση της 
RCA από τον αριστερό στεφανιαίο
κόλπο - σε δύο περιπτώσεις από αυτές, η 
RCA είχε υψηλή έκφυση από το αριστερό 
πλάγιο της ανιούσας αορτής και συνέχιζε 
διαρτηριακά 

 τα άλλα 2 περιστατικά αφορούσαν 
ανώμαλη έκφυση της LM  ή του  LAD από 
τον δεξιό στεφανιαίο κόλπο ή την RCA.

• Δεν αναγνωρίστηκε σαφής 
ενδοτοιχωματική πορεία.

• Όλοι οι ασθενείς είχαν μέσο όρο 
ηλικίας 67,8 ετών (60-75 ετών) και ο 
κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος 
αφορούσε πιθανή στεφανιαία νόσο.

• Βιβλιογραφικά αναφέρεται 
υψηλότερη συχνότητα ανώμαλης 
έκφυσης της RCA (0,17%) απ’ ότι της 
LM (0,05%) από τον αντίθετο 
στεφανιαίο κόλπο2

• Οι καταστάσεις ισχαιμίας λόγω των 
«κακοήθων» τύπων ανώμαλης 
έκφυσης και πορείας, καθώς και η 
πιθανή ανάγκη για χειρουργική 
παρέμβαση απαντούνται συχνότερα 
σε νεαρούς ασθενείς

• Στους μεγαλύτερους  σε ηλικία 
ασθενείς οι τύποι αυτοί θεωρούνται 
μόνο δυνητικά «κακοήθεις»

2. Yamanaka O, Hobbs RE. Coronary artery anomalies in 126,595 patients undergoing coronary arteriography. Cathet Cardiiovasc Diagn
1990;21:28-40.



Γυναίκα, 75 ετών

-Υψηλή έκτοπη έκφυση της RCA 
από το ΑΡ πλάγο της αορτής
-Το αρχικό της τμήμα κατέρχεται 
μεταξύ αορτής και κώνου της 
πνευμονικής
-Συνεχίζει με φυσιολογική πορεία 
κατά μήκος της  δεξιάς 
κολποκοιλιακής αύλακας

Διακρίνεται  το έκτοπο αγγείο  με 
ελάχιστα  μειωμένο εύρος,   να 
περιβάλλεται από επικαρδιακό
λίπος - εύρημα  που αποκλείει την 
διατοιχωματική του πορεία

Επεισόδιο απώλειας συνείδησης
Αναταχθείσα κοιλιακή ταχυαρρυθμία
Αρνητικό σπινθηρογράφημα



Άνδρας, 72 ετών Αναιμία, ΣΔ, γνωστή Σ/Ν (παλαιό ΟΕΜ προ 20ετίας)
Παρουσιάζει Θ/Α με αντανάκλαση στους βραχίονες
Ήπια διακύμανση ενζύμων, χωρίς ΗΚΓ μεταβολές

-Η RCA εκφύεται από τον 
LCS με ίδιο στόμιο 
-To αρχικό της τμήμα
πορεύεται μεταξύ του 
στελέχους της πνευμονικής 
και της ανιούσας αορτής-
μέσα στο χώρο αυτό έχει  
μειωμένο εύρος (χωρίς 
ιδιαίτερη διακύμανση  στην 
συστολική φάση) . 
-Δεν αποδείχθηκε σαφώς   
αν στην έκφυσή  του  
πορεύεται ενδοτοιχωματικά
-Περιφερικότερα έχει 
φυσιολογική διάμετρο και 
πορεία.

-Εκτιμάται ότι πιέζεται από τις παρακείμενες 
αγγειακές δομές 
Τυπικός διαρτηριακός τύπος (δυνητικά κακοήθης)



Γυναίκα, 69 ετών

-Έκτοπη έκφυση του LAD από τον RCS με 
ξεχωριστό στόμιο
-Πορεία πίσω από τον χώρο εξωθήσεως 
της ΔΕ κοιλίας, και περιφερικά της 
πνευμονικής βαλβίδας  - στο βασικό 
τμήμα του  μεσοκοιλιακού διαφράγματος  
(περιβάλλεται από μυοκάρδιο). 

Χαρακτηρίσθηκε υποπνευμονικός ή 
διαφραγματικός τύπος (σχετικά 
καλοήθης)
-Ο LAD καταλήγει στην πρόσθια 
μεσοκοιλιακή αύλακα, χωρίς στένωση
-Η LM χορηγεί την LCX και μικρό κλάδο 
με πορεία LAD

Πολλαπλά συγκοπικά επεισόδια
SPECT μυοκαρδίου: ήπια ισχαιμία κορυφαίου τμήματος υπό κόπωση
Πραγματοποιήθηκε κλασική Σ/Γ

an LAD

LAD



Άνδρας, 71 ετών Άτυπο θωρακικό άλγος, δύσπνοια
Θετικό σπινθηρογράφημα
Αρνητικά καρδιακά ένζυμα, χωρίς ΗΚΓ μεταβολές

ΣΠΑΝΙΟΣ  ΤΥΠΟΣ 
Η RCA εκφύεται από το εγγύς τμήμα του LAD και 
πορεύεται αρχικά στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα και στη 
συνέχεια, μεταξύ της ρίζας της αορτής και του κώνου 
της πνευμονικής, χωρίς εμφανή πιεστικά φαινόμενα
-Η συμπτωματολογία πιθανά οφείλεται στη βαριά 
αθηρωματική νόσο των στεφανιαίων, παρά στην 
παραλλαγή αυτή.



Συμπέρασμα

• Η cardiac CT αποτελεί μέθοδο εκλογής στην 
αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση  των   
ανωμαλιών  έκφυσης και πορείας των 
στεφανιαίων αρτηριών.

• Η ταξινόμηση σε υποκατηγορίες και  η μελέτη  
πιθανής πίεσης του αγγείου , σε συνδυασμό με 
τα κλινικά και τα υπόλοιπα εργαστηριακά 
ευρήματα, μπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω 
διαχείριση της αντιμετώπισης του ασθενούς.


