
Увод: Различни класификации позволяват

разглеждането на вродените коронарни аномалии

/ВКА/ в строго дефинирани групи. Топографското

разположение на съдовете отразява „малигненият“

потенциал за клиничната изява на аномалията. От

съществено значение е както анатомичният ход по

отношение на големите кръвоносни съдове (аорта и

белодробна артерия), така и броят на коронарните

артерии със самостоятелно отвърстие /СКА/.

Цели: Проследяването на връзката между клиничната

изява и анатомичния субстрат при СКА цели изясняване

на патофизиологичната картина с оглед изграждане на

точен диагностичен алгоритъм при тези пациенти.

Методи: Клинична и инструментална оценка при

всички пациенти е извършена чрез кардиологичен

преглед, електрокардиография /ЕКГ/, трансторакална

ехокардиография; лабораторни изследвания;

селективна коронарна ангиография, а при част от тях

допънително - ЕКГ-стрес тест и компютър томографска

ангиография /КТА/. Терапевтичният алгоритъм

включва оптимална медикаментозна терапия /ОМТ/–

самостоятелно или в съчетание с ендоваскуларна или

оперативна миокардна реваскуларизация. Обработката

на данните е извършена със статистическия софтуер

Statistical Package for the Social Sciences /SPSS версия

20.0/. Непрекъснатите променливи бяха представени

като средно и стандартно отклонение /SD/.

Качествените променливи бяха представени като число

и процент с 95% доверителен интервал.

Резултати: За период от 5г. през нашия център са

преминали 9 пациента със СКА от проведени 11,223

коронарни ангиографии, което съответства на 0,8‰ от

изследваната популация (8:10000), сравнимо с

честотата им в световен мащаб. За същия период са

открити допълнително пет ВКА, включващи аномален

произход на един от коронарните съдове от

контралатерален коронарен синус и артерио-венозни

фистули на ниво сърце и големи съдове, като

последните не са включени в настоящия статистически

анализ.

Вродените коронарни аномалии – един по-лесен път, 

по който атеросклерозата може да порази сърдечната функция!
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При представените 9 пациента със СКА мъжкия пол се
открива при 5 от тях, или 55,6%, 95%Cl /21,2 - 86,3/).
Средна възраст на пациентите 66,11 г. (SD=10.81).
Острият коронарен синдром /ОКС/ е най-честата
клинична изява при изследваната група (5 пациента),
последван от палпитации (2 пациента, или 22,2%, 95%Cl
/2,8 – 60.0/) и прояви на стабилна ангина пекторис (2
пациента, или 22,2%, 95%Cl /2,8 – 60.0/).

Ритъмните нарушения, обективизирани с ЕКГ запис (6
пациента, или 66.7% 95%Cl /30,0 – 92.5/), включват
надкамерни тахиаритмии - предсърдно мъждене (4
пациента, или 44.4% 95%Cl /13,7 – 78.8/), един пациент с
предсърдно трептене и един пациент със синусова
тахикардия (11,1% 95%Cl /0.3 – 48,2/). ЕКГ данни за
миокардна исхемия са налице при 5 пациента, при които
доминира засягане на долна и долно-латерална стена на
лява камера (ЛК) (4 пациента). При 7 пациента се
наблюдава редуцирана ЛК помпена функция: при 5 от
тях в умерена, а при 2 – в лека степен. От коронарната
ангиография се установява произход на СКА от десен
коронарен синус при 6 пациента, а от ляв – 3 пациента.
При 4 от общо 5 пациента, презентиращи се с ОКС се
открива произход на СКА от десен синус на Валсалва.

Ангиографски доказаните стенози при 6 пациента са
интервенирани чрез ендоваскуларна миокардна
реваскуларизация, съчетана с ОМТ. Към оперативно
лечение се преминава при един пациент, а
самостоятелна ОМТ е назначена при 2 от пациентите,
при които не е доказана обективно миокардна исхемия.

Заключение: Разглеждането на СКА, засегната или не

от атеросклеротичен процес, като потенциална причина

за исхемия на миокарда стана възможно благодарение

на все по-широкият достъп до неинвазивни и инвазивни

контрастни образни изследвания. Високата честота на

ОКС, предсърдно мъждене и редуцираната ЛК помпена

фунция е видна в изследваната група. Произходът на

СКА от ляв коронарен синус е съпътстван с ритъмни

нарушения и умерено редуцирана ЛК помпена функция.

Клинична изява, анатомичния ход и засягането на СКA

от атеросклеротичен процес лежат в основата на избора

на терапевтична стратегия, в т.ч. метода за

миокардната реваскуларизация.
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Фигура 1В. LAD преминава през

предна междукамерна бразда,

достига върха и продължава по

задна междукамерна бразда, за да

кръвоснабди зоната от миокарда, за

която нормално отговаряRCA.

Фигура 2. СКА

Lipton тип R-II-

A-S. КТА

демонстрира

общ десен

коронарен

ствол,

мускулен мост

на аномална

ЛКА с

транссептален

ход.

ЛК систолна

функция

Произход на СКА от

коронарен синус Общо

десен ляв

Запазена
N 2 0 2

% 33,3% 0,0% 22,2%

Леко 

редуцирана

N 2 0 2

% 33,3% 0,0% 22,2%

Умерено 

редуцирана

N 2 3 5

% 33,3% 100,0% 55,6%

Общо
N 6 3 9

% 100,0% 100,0% 100,0%

Клинична изява N % 95% CI

ОКС 5 55,6 21,2 86,3

САП 2 22,2 2,8 60,0

Палпитации 2 22,2 2,8 60,0

Общо 9 100,0

Фигура 2

Фигура 1В

Фигура 1А

Фигура 1Б

Таблица 2

Фигура 1А. КТА изобразява СКА,

Lipton тип L-I-A.

Фигура 1Б. Остиалната част съда

произхожда от левия синус на

Валсалва, преминава по предна

стена на ЛК, разделяйки се на

два клона – LAD и LCx.

Таблица 1


