
X. Γραΐδης, Δ. Δημητριάδης, Β. Καρασαββίδης, 

Ε. Αργυροπούλου

Επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών με οξύ έμφραγμα του 

μυοκαρδίου και αυτόματο διαχωρισμό των στεφανιαίων 

αρτηριών

Κλινική Εuromedica «Κυανούς Σταυρός», Θεσσαλονίκη

7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 

9 - 11 Οκτωβρίου 2014, Makedonia Palace ,Θεσσαλονίκη.



1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Γυναίκα ηλικίας 40ετών με εικόνα οξέως εμφράγματος 

προσθίου τοιχώματος, θρομβολυθέν, διακομίστηκε για 

περαιτέρω αντιμετώπιση λόγω επιμονής των 

συμπτωμάτων και αιμοδυναμική αστάθειασυμπτωμάτων και αιμοδυναμική αστάθεια

•Ελεύθερο προηγούμενο ιστορικό

•Παράγοντες κινδύνου: Κάπνισμα

Άμεση διενέργεια στεφανιογραφίας με την προσέλευση 

της ασθενούς.της ασθενούς.

Οδός προσπέλασης: Δεξιά κερκιδική αρτηρία









Πλήρης απόφραξη του προσθίου 

κατιόντος κλάδου στη μεσότητα 

λόγω αυτόματου διαχωρισμού 

(Spontaneous Coronary Artery 

Dissection)Dissection)



1. Συντηρητική αντιμετώπιση ?

2. Διενέργεια αγγειοπλαστικής ?2. Διενέργεια αγγειοπλαστικής ?

3. Αορτοστεφανιαία παράκαμψη ?





Τοποθέτηση Promus Premier 3.0X32 mm στο κεντρικό τμήμα για 

σύγκλειση της πύλης εισόδου του διαχωρισμού





Διαστολή με μπαλόνι Emerge 2.0X15mm



Τοποθέτηση Promus Premier 2.75X24 mm



ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ



ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ



Η πορεία της ασθενούς 

ήταν ομαλή και παραμένει ήταν ομαλή και παραμένει 

ασυμπτωματική 4 μήνες 

μετά 



Γυναίκα ηλικίας 43ετών με εικόνα οξέως εμφράγματος 

προσθίου τοιχώματος, θρομβολυθέν διακομίσθηκε 

στην κλινική μας για περαιτέρω επεμβατική 

αντιμετώπιση

2ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

αντιμετώπιση

•Ελεύθερο προηγούμενο ιστορικό

•Παράγοντες κινδύνου: Κάπνισμα

Άμεση διενέργεια στεφανιογραφίας με την προσέλευση 

της ασθενούς.της ασθενούς.

Οδός προσπέλασης: Δεξιά κερκιδική αρτηρία









Πλήρης απόφραξη του 

προσθίου κατιόντος κλάδου 

στη μεσότητα λόγω αυτόματου 

διαχωρισμού (Spontaneous διαχωρισμού (Spontaneous 

Coronary Artery Dissection)



1. Συντηρητική αντιμετώπιση ?

2. Διενέργεια αγγειοπλαστικής ?2. Διενέργεια αγγειοπλαστικής ?

3. Αορτοστεφανιαία παράκαμψη ?



Οδηγός καθετήρας: Q3,5 SH

Οδηγό σύρμα: Runthrough



Τοποθέτηση Promus Premier 3.0X32 Τοποθέτηση Promus Premier 3.0X32 

mm στο κεντρικό τμήμα για σύγκλειση 

της πύλης εισόδου του διαχωρισμού





Τοποθέτηση Promus Premier 2.75X28 mm περιφερικότερα



Τοποθέτηση Promus Premier 2.5X12

mm περιφερικότερα



ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ



ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Stent length 72 mm



Η πορεία της 

ασθενούς ήταν ομαλή 

ΗΚΓ εξόδου

ασθενούς ήταν ομαλή 

και παραμένει 

ασυμπτωματική 4 

μήνες μετά 



�Ο αυτόματος διαχωρισμός των στεφανιαίων αγγείων 

(Spontaneous coronary artery dissection- SCAD) αποτελεί μια 

εξαιρετικά σπάνια αιτία οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου και 

αιφνιδίου θανάτου. 

�Η  πρώτη περίπτωση περιγράφηκε το 1931 από τον Pretty ως 

νεκροτομικό εύρημα σε μια γυναίκα ηλικίας 42 ετών με νεκροτομικό εύρημα σε μια γυναίκα ηλικίας 42 ετών με 

αιφνίδιο θάνατο. 



Αυτόματος διαχωρισμός είναι η δημιουργία ενδοτοιχωματικού αιματώματος 

που δημιουργεί ψευδή αυλό ο οποίος συμπιέζει τον αληθή αυλό με απουσία 

τραυματικού ή ιατρογενούς αιτίου. 

Υπάρχουν δύο μορφές με ή 

χωρίς παρουσία intima tear.

�Η δεύτερη περίπτωση δεν είναι δυνατόν να διακριθεί αγγειογραφικά

και η διάγνωση του βασίζεται στο ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα. 



Maehara et al identified five cases 

Occasionally, when there is a medial dissection with intramural hematoma 

formation but without an intimal tear or when there is an entry point but no 

exit, the diagnosis relies on intravascular ultrasound

Maehara et al identified five cases 

of SCAD among 15.000 pre-PCI 

IVUS studies, which had no

angiographic features suggestive 

of a dissection 



Several cases in the literature have shown that  CT coronary angiography provides 

additional information over invasive coronary angiography,  with accurate 

demonstration of the intimal flap  and extent of the intramural hematoma. 

CT  coronary angiography thus appears to constitute  an emerging noninvasive 

alternative for diagnosis  and also follow-up of SCAD.



�Η συνολική επίπτωση των SCAD σε αγγειογραφίας σειρά 

κυμαίνεται από 0,07% έως 1,1%. 

�Περίπου το 75% των περιστατικών που έχουν δημοσιευθεί 

διαπιστώθηκαν ως νεκροτομικό εύρημα και για αυτό δε μπορεί να διαπιστώθηκαν ως νεκροτομικό εύρημα και για αυτό δε μπορεί να 

προσδιορισθεί η πραγματική του συχνότητα.

�Το 80% των διαχωρισμών συμβαίνει σε γυναίκες με το 1/3 

αυτών να συμβαίνει κατά το τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης ή 

τους 3 μήνες της λοχείας.

�Το γυναικείο φύλο αποτελεί παράγοντα αυξημένης θνητότητας 

σε περιπτώσεις αυτόματου διαχωρισμού.



�Η πιο συχνή εντόπιση είναι στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο (75%), 

ακολουθούμενη από τη δεξιά στεφανιαία αρτηρία (20%), την 

περισπώμενη (4%)  και το στέλεχος σε <1% των περιπτώσεων.

�Συνήθως συμβαίνει σε ένα αγγείο και περιλαμβάνει τα κεντρικά 

τμήματα. Λίγες μόνο περιπτώσεις διαχωρισμού σε πολλά αγγεία τμήματα. Λίγες μόνο περιπτώσεις διαχωρισμού σε πολλά αγγεία 

έχουν περιγραφεί και συνήθως αφορούν γυναίκες.

�Οι  άντρες έχουν μεγαλύτερη συχνότητα διαχωρισμού στη δεξιά 

στεφανιαία αρτηρία (50.8% έναντι 13%), ενώ οι γυναίκες 

μεγαλύτερη συχνότητα διαχωρισμού του προσθίου κατιόντος 

κλάδου (46.6% έναντι 25.4%) και του στελέχους (14.9% έναντι 

3.2%)

�Περίπου 50% των ασθενών μπορεί να έχουν δεύτερο �Περίπου 50% των ασθενών μπορεί να έχουν δεύτερο 

διαχωρισμό στο ίδιο ή άλλο αγγείο μέσα στους πρώτους δύο 

μήνες από το αρχικό γεγονός.



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Έχουν περιγραφεί διάφορες συσχετίσεις του συνδρόμου με:

•Χρήση αντισυλληπτικών

•Σωματική άσκηση

•Σπασμό  των στεφανιαίων αγγείων

•Στένωση μιτροειδούς βαλβίδας

•Fibromuscular Dysplasia

•Aυτοάνοση θυροειδίτιδα•Σπασμό  των στεφανιαίων αγγείων

•Χρήση κοκαίνης

•Αυξημένα επίπεδα ομοκυστείνης

•Σύνδρομο Ehler-Danlos

•Σύνδρομο Μarfan

•Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

•Υπερ-ηωσινοφιλικό σύνδρομο

•Νόσο Kawasaki

•Aυτοάνοση θυροειδίτιδα

•Νόσο Kawasaki

•Συστηματικό ερυθηματώδη λύκο

•Υπέρταση



ΠΙΘΑΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Α. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Θρομβόλυση?

Β-αναστολείς, νιτρώδη,

Αναστολείς ΙΙΒ/ΙΙΙΑ Αναστολείς ΙΙΒ/ΙΙΙΑ 

Αντιαιμοπεταλιακά

Β. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαδερμικές μεθόδους

Αορτοστεφανιαία παράκαμψηΑορτοστεφανιαία παράκαμψη



Λόγω της σπανιότητας του συνδρόμου δεν υπάρχουν 

συγκεκριμένες οδηγίες για την αντιμετώπιση του και για 

αυτό κάθε περίπτωση θα πρέπει θα πρέπει να 

εξατομικεύεται.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

εξατομικεύεται.

Σημαντικοί παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη είναι:

1. Η εντόπιση και η έκταση του διαχωρισμού

2. Η αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς2. Η αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς

3. Η έκταση του μυοκαρδίου που είναι σε κίνδυνο

4. Η υποτροπή των συμπτωμάτων



�Σε ασθενείς αιμοδυναμικά σταθερούς που έχουν ολοκληρώσει το 

έμφραγμα τους  και είναι ασυμπτωματικοί χωρίς σημεία υπολειπόμενης 

ισχαιμίας μπορεί να έχουν ομαλή πορεία με την φαρμακευτική αγωγή

�Η θρομβολυτική αγωγή δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

�Η θρομβολυτική αγωγή δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις 

αυτόματου διαχωρισμού επειδή μπορεί να προκαλέσει αύξηση 

του ενδοτοιχωματικού αιματώματος και επέκταση του 

διαχωρισμού. Περιγράφονται στην διεθνή βιβλιογραφία περιπτώσεις με 

σημαντική επιδείνωση της κατάστασης με τη χορήγηση θρομβολυτικής 

αγωγής.



�Παράγοντες που οδηγούν σε πιο επιθετική αντιμετώπιση είναι:

�η ύπαρξη σημείων ισχαιμίας , �η ύπαρξη σημείων ισχαιμίας , 

�η αιμοδυναμική αστάθεια 

�και/ή ο διαχωρισμός στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο, στο 

στέλεχος ή περιπτώσεις πολυαγγειακού διαχωρισμού.



�Η πρώτη περίπτωση αντιμετώπισης  αυτόματου 

διαχωρισμού με τοποθέτηση ενδοστεφανιαίων προθέσεων 

έγινε το 1996 και από τότε έγινε μια αποδεκτή μέθοδος 

αντιμετώπισης του συνδρόμου με υψηλά ποσοστά επιτυχίας 

και καλά μακροχρόνια αποτελέσματα.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

και καλά μακροχρόνια αποτελέσματα.

�Χρειάζεται προσοχή κατά τη χρησιμοποίηση των προθέσεων 

λόγω της πιθανότητας παλίνδρομης επέκτασης του 

διαχωρισμού.

�Επίσης χρειάζεται προσοχή με τη χρησιμοποίηση του �Επίσης χρειάζεται προσοχή με τη χρησιμοποίηση του 

οδηγού σύρματος λόγω της αυξημένης πιθανότητας εισόδου  

στο ψευδή αυλό 



�Η  πρόγνωση συνήθως είναι καλή εφόσον οι ασθενείς 

επιβιώσουν από την οξεία φάση.

�Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

�Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση 

σε νεαρά άτομα και ιδιαίτερα γυναίκες με οξύ προκάρδιο

άλγος.

�Σε περιπτώσεις με υψηλό δείκτη υποψίας θα πρέπει να 

υπάρχει χαμηλότερη ουδός για τη διενέργεια επείγουσας 

στεφανιογραφίας και οι ασθενείς να διακομίζονται στεφανιογραφίας και οι ασθενείς να διακομίζονται 

γρηγορότερα σε κέντρα με δυνατότητες επεμβατικής 

αντιμετώπισης




