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Οι συγγενείς ανωμαλίες των στεφανιαίων αγγείων είναι σπάνιες, με μια επίπτωση που κυμαίνεται από 0.17% σε νεκροτομικές μελέτες, 
έως και 1.2% μετά από στεφανιογραφία. Η ανάπτυξη της αξονικής στεφανιογραφίας, μιας μη-επεμβατικής μεθόδου, οδήγησε στην 
ανάδειξη των στεφανιαίων ανωμαλιών, με μεγάλη ακρίβεια και διαγνωστική ικανότητα. 

Η εκτίμηση της ανώμαλης έκφυσης, πορείας και κατάληξης των στεφανιαίων αρτηριών, σε συμπτωματικούς ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε αξονική στεφανιογραφία για την διερεύνηση στεφανιαίας νόσου. 

Μελετήσαμε αναδρομικά 2572 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αξονική στεφανιογραφία, από τον Ιανουάριο του 2008 έως και τον Μάρτιο 
του 2012. 

 Μελετήθηκαν 2572 ασθενείς, από τους οποίους 60 (2.33%) ασθενείς διαγνώσθηκαν με ανωμαλίες των στεφανιαίων αγγείων, (μέση 
ηλικία 50.4 ± 20 έτη). 

Υψηλή έκφυση της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας (ΔΣΑ) παρατηρήθηκε σε 16 ασθενείς (0.62%), του στελέχους της αριστερής στεφανιαίας 
αρτηρίας σε 2 ασθενείς(0.08%) και υψηλή έκφυση και των δύο στομίων σε 2 ασθενείς (0.08%). 

Ξεχωριστά στόμια για τον πρόσθιο κατιόντα κλάδο και την περισπώμενη αρτηρία (ΠΑ) από τον αριστερό κόλπο του Valsava, 
παρατηρήθηκαν σε 15 ασθενείς ( 0.58% ή 25% όλων των συγγενών στεφανιαίων ανωμαλιών). 

Σε 9 ασθενείς (0.35%) η ΔΣΑ εκφύονταν ξεχωριστά από τον αριστερό κόλπο του Valsava. 
Σε 6 ασθενείς (0.23% ή 10% όλων των συγγενών στεφανιαίων ανωμαλιών), παρατηρήθηκε ανώμαλη έκφυση της περισπώμενης 

αρτηρίας, από τον δεξιό κόλπο του Valsava με οπίσθια πορεία μέσα στην κολποκοιλιακή αύλακα. 
Μονήρης στεφανιαία αρτηρία παρατηρήθηκε σε 3 ασθενείς (0.12% ή 5% όλων των συγγενών στεφανιαίων ανωμαλιών). Σε 1 ασθενή 

εκφύονταν από τον δεξιό κόλπο του Valsava και σε 2 ασθενείς από τον αριστερό κόλπο του Valsava. Στον 1 ασθενή υπήρχα συγγενής 
απουσία της ΔΣΑ

Σε 2 ασθενείς (0.08% ή 3.3% όλων των ανωμαλιών), το στέλεχος της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας εκφύονταν από τον δεξιό κόλπο 
του Valsava.

 Έκφυση της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας από την πνευμονική αρτηρία παρατηρήθηκε σε 1 ασθενή(0.04%). 
Στεφανιαία φίστουλα παρατηρήθηκε σε 4 ασθενείς (0.15% ή 6.7% όλων των ανωμαλιών). 
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Η αξονική στεφανιαία αγγειογραφία είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική, μη-επεμβατική μέθοδος για την ανάδειξη των στεφανιαίων 
ανωμαλιών, με υψηλή διαγνωστική αξία και τρισδιάστατη απεικόνιση.
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