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Причини за ВСС при млади атлети
Причина брой %

Хипертрофична КМП 102 26.4

Commotio cordis 77 19.9

Коронарни аномалии 53 13.7

ЛК хипертрофия с неуточнена етиология 29 7.5

Миокардит 20 5.2

Руптура на ао. аневризма (с-м на Marfan) 12 3.1

ARVD 11 2.8

Мускулен мост на коронарна артерия 11 2.8

Аортна стеноза 10 2.6

Ранна атеросклероза 10 2.6

Дилатативна КМП 9 2.3

Long QT синдром 3 0.8

Maron BJ. JAMA 1996; 276:199-204



Аномални коронарни 
артерии

• Аномално излизане на коронарните 
артерии

• Аномално излизане и ход на 
коронарните артерии

• Аномален ход на коронарните артерии
• Аномално начало и край на 

коронарните артерии – коронарни AV 
фистули

• Аномална структура на коронарните 
артерии – коронарна атрезия



Коронарни аномалииКоронарни аномалии
Големи аномалииГолеми аномалии  Малки вариацииМалки вариации

Големи артерио-венозни фистули High take-off
Аномално излизане от АП: Аномално излизане на а. 

циркумфлекса
•Лява коронарна артерия
•Дясна коронарна артерия
•Лява и дясна коронарна артерия

Хипопластична коронарна 
артерия                                   
                                      

Коронарна атрезия Коронарна артерия, 
изхождаща от 
некоронарния синус

Аномално излизане на ЛКА 
от Д/НКС

Акцесорна артерия, 
изхождаща от камерната 
кухина
Вродена проксимална или 
дистална стеноза



Честота 
• Коронарни аномалии се наблюдават в 

0.3-1.3% от пациентите, при които е 
осъществена диагностична СКГ

• При 1% от аутопсираните пациенти
• При 4-15% от случаите на ВСС при 

млади хора



Group (Age) No. of Deaths

Deaths Related 
to Coronary 

Anomalies, %
Exercising 

individuals, overall 
(8–66 y)18

550 11

General population 
(<40 y)17

162 0.6

Competitive athletes 
(mean age, 17 y)19

134 23

Joggers and 
marathon runners 

(30–46 y)18

120 1.6

Exercising 
individuals, 

Maryland State18

62 0

Angelini et al. Circulation 2002



Епидемиология
Честотата варира 
между 1-5%

Texas серия от 
1950 пациента -  
5.6% общо

RCA от LSV 0.92%

LCA от RSV 0.15%

Total ACAOS 1.07%

Angelini et al. Circulation 2007;115:1296-1305

20% от всички КА!!!



Клинични прояви

• Излизане на LCA от АП е свързано с прояви 
на СН веднага след раждането или 
кърмаческа възраст

• Големите коронарни аномалии дават 
симптоматика в ранна възраст

• Малките аномалии се откриват като 
странична находка при инвазивни и 
неинвазивни диагностични процедури
– Клинична картина: 

o прояви на СН, микардна исхемия, сърцебиене, 
ВСС



Coronary anomaly Incidence %
Possible clinical manifestations

Separated origin of LAD and LCx 

Ectopic origin of the LCx from the RCA

Ectopic origin of the LCx from the right sinus

Myocardial bridge

Ectopic origin of the LCA from right sinus 

Single coronary artery 

Atresic  coronary artery

Dual LAD IV type 

Ectopic origin of the RCA from the left sinus 

Coronary artery fistula 

Ectopic origin of RCA from the pulmonary 

artery

Ectopic origin of LCA from the pulmonary 

artery

0.31

0.25

0.13

0.11

0.098

0.098

0.039

0.039

0.039

0.039

0.020

0.020

-

-

-

UA, AMI, MA, SD

UA, AMI, MA, SD 

SA, UA, SD

SI

-

UA, AMI, MA, SD

HF, UA, AMI, SYC

SD

HF, SA,UA

Total 1.21

Courtesy Dr. G. Rigatelli 









Патофизиология

• Аномалното излизане на лява коронарна артерия от 
белодробната артерия води до обръщане на 
коронарния кръвоток, което води до “steal” феномен, 
миокардна исхемия, ЛК дисфункция и сърдечна 
недостатъчност.

• Коронарна артериовенозна фистула между коронарен 
съд и дясна сърдечна кухина или АП води също до 
“steal” феномен и миокардна исхемия



Патоморфология 



МСКТ за оценка на 
морфологията на аномалния 

съд



Basso C. JACC 2000; 35(6):1493-501

Интермитентна исхемия

Патофизиология на внезапната сърдечна 
смърт



Коронарна артериовенозна 
фистула

Дефиниция
     Директна комуникация на коронарна артерия с лумена на:

• сърдечна кухина
• коронарен синус
• кухи вени
• белодробна артерия 
• елодробни вени

История
      Krause  :  първо описание през 1865
      Trevor  :   първиаутопсионен материал от 1912
      Biorck & Crafoord - първо описание на хирургична корекция - 

1947



Коронарна AV фистула



Коронарна артериовенозна 
фистула

• Фистулите се представят или веднага 
след раждането или се развиват в 
първите години след това.  Малките 
фистули най-често остават малки по 
размер, докато умерено големите имат 
тенденция да се увеличават по размер, в 
рамките на 10-15 год. период

• Пациентите с голяма AV фистула рано в 
живота могат да имат прояви на СН или 
белези на исхемия

• Естествена прогресия на големите 
фистули – пртояви на СН на възраст 
между 50 и 60 год

• Спонтанна оклузия или руптура на 
фистулата се среща изключително 
рядко



Коронарна артериовенозна 
фистула

Поведение

 Доказване на фистула с хемодинамично значим шънт с 
QP/QS>1.5

 Отлични резултати от перкутанни техники за оклузия 
на фистулите, което в голяма степен отнема ролята на 
оперативното лечение за коригиране на аномалията



Аномална връзка на ЛКА клонове с 
артерия пулмоналис (ALCAPA)

1. Дефиниция 
    Аномална връзка между ЛАД или ЛЦх със ствола на АП или 

много рядко с десния клон на АП

2. История
     Brooks     :  първо описания през 1886
     Bland, White & Garland (BWG Syndrome) 
                       :  описани като клиничен синдром - 1933
     Sabiston   :  Първа успешна операция през 1959
     Cooley      :   CABG през 1966
     Neches      :   Коронарна транспозиция преаз 1974



ALCAPA

Anomalous Connection of Left Coronary 
Artery to Pulmonary Artery



ALCAPA



Нормално излизащата 
артерия като източник на 

колатерали може да 
поддържа живота на пациента



Мускулен мост



МДКТ образ на ММ
дължина >30мм = проблем!



Аномално излизане на коронарна 
артерия от аортата (ACCAA) 

1. Дефиниция
        LCA изхождаща от друго място освен левия коронарен 

синус или аортата над синуса, или ДКА изхождаща от друго 
място освен десния синус или синутубуларната връзка над 
десния синус

Клиничното значение на тези аномалии е свързано 
единствено ако аномалната артерия преминава между 
аортата и ствола на АП, което причинява интермитентна 
исхемия

2. История
        Cheitlin : Описание на смърт от аномално изхождаща LCA  през 1974
          Roberts : Описание на аномална RCA през 1984



Аномално излизане на коронарна 
артерия от аортата

Рестрикция на коронарния кръвоток
• Остър ъгъл в областта на коронарния остиум
• Наличие на тъканен ръб в областта на остиума, 

елипсовиден остиум (който може да стенозира при 
повишено аортно налягане)

• Притискане на съда между аортата и АП с ограничаване 
на кръвотока -> реалният механизъм е разтягане съда и 
притискане при интрамурален ход на съда в стената на 
аортата

• Хипоплазия на стената на съда, създаващ стеноза в даден 
сегмент



Ствол на АПСтвол на АП
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ретроаортенретроаортен

ДКАДКА

Анатомични варианти

Cartoon courtesy of Dr. Fred Wu, 
Children’s Hospital Boston



Ствол на АПСтвол на АП
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Cartoon courtesy of Dr. Fred Wu, 
Children’s Hospital Boston



Courtesy G. Rigatelli





Angio







Диагностичен алгоритъм

Angelini et al. Tex. Heart Journal 2002



Saline, 500 ml/30 min
 Atropine 1mg i.v.

Dobutamine up to 40 mcg

SAD test

Angelini Tex. Heart Jour. 2002



Аномално излизане на коронарна 
артерия от аортата

Лечение

• CABG

• Реимплантация на остиума на правилното 
място

• Стениране на компресирания сегмент с 
коронарен стент



Аномално излизане на коронарна 
артерия

 1.  ИНДИКАЦИИ ЗА ОПЕРАЦИЯ -  
обективизирана исхемия

Техника:
 CABG
  Реконструкция на проксималния 

сегмент на коронарната артерия

        3. Резулатати – много добри



Стентиране на аномално 
излизаща КА



Стентиране на аномално 
излизаща КА



Заключение:

• Макар и редки в общата популация 
коронарните аномалии са честа причина 
за смърт при активен спорт при млади 
хора

• Наличието на стенокардно подобни 
оплаквания при млади хора изисква 
подробно изясняване, а не неглижиране, 
особено при хора подложени на 
интензивно физическо натоварване



Благодаря за вниманието!
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