Dansk Cardiologisk Selskab
I samarbejde med Dansk Thoraxkirurgisk Selskab

www.cardio.dk

Kongenitte koronararterie
anomalier hos voksne
– et holdningspapir fra Dansk Cardiologisk Selskab

DCS holdningspapir
2013 . Nr. 1

Kongenitte koronararterie anomalier hos voksne•

1 • DCS holdningspapir, maj 2013

Kongenitte koronararterie anomalier hos voksne
– et holdningspapir fra Dansk Cardiologisk Selskab

DCS holdningspapir 2013 Nr. 1
Udgivet maj 2013 af:
Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab
Hauser Plads 10
1127 København K
dcs@dadlnet.dk
Copyright  : Dansk Cardiologisk Selskab.
Indholdet af denne vejledning må anvendes, herunder
kopieres i forsknings, undervisnings, planlægningsog informationsøjemed. Dette forudsætter, at Dansk
Cardiologisk Selskab & Dansk Thoraxkirurgisk Selskab
nævnes som kilde, samt at der ikke i forbindelse med brugen
tages afgifter eller gebyrer. Anden mangfoldiggørelse,
herunder specielt anvendelse af vejledningens tekst og data
i markedsføringsøjemed samt kopiering eller elektronisk
mangfoldiggørelse, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra
selskaberne.

Layout: Birger Gregers mDD, Frederiksberg

Kongenitte koronararterie anomalier hos voksne•

Indholdsfortegnelsen
Kommissorium 3
Indledning 3
Evidensniveauet 3
Incidens af koronararterie anomalier 3
Patofysiologiske mekanismer 3
Klinisk præsentation 3
Risiko stratificering og klinisk udredning 3
Udredningsmetoder 4
Klinisk håndtering af de vigtigste typer af
koronararterie anomalier 4
 Abnorm afgang af venstre koronararterier
fra arterie pulmonalis (ALCAPA) 4
 Abnorm afgang af koronararterie fra
modsatte aorta sinus (ACAOS) 4
Høj afgang af koronararterie i aorta ascendens 4
 Bridging (Intra-muralt forløb af koronararterie) 4
 Koronararterie (arterio-venøse) fistler
(CAVF) 4
Henvisning til hjerte-center 5
Registrering i landets databaser 5
Referenceliste 5
Tabel 1. 6
Tabel 2 6
Tabel 3 6
Fig.1 7
Fig.2. 7

2 • DCS holdningspapir, maj 2013

DCS Holdningspapir
Kongenitte koronararterie anomalier hos voksne
Kommissorium
I forbindelse med såvel invasiv som noninvasiv undersøgelse af koronarkar påvises
relativ hyppigt koronararterieanomalier. De
fleste er godartede, mens nogle anomali
typer kan være forbundet med risiko for
alvorlige komplikationer i form af pludselig
død. Der mangler imidlertid såvel nationale
som europæiske retningslinjer, for udredning
ved mistanke om koronararterieanomalier og behandling af voksne patienter med
koronararterieanomalier. I den anledning er
det relevant at udarbejde et holdningspapir, med henblik på at give anbefalinger for
udredning, behandling og viderehenvisning
til specialiserede hjertecentre. Holdningspapiret er primært udarbejdet af cardiac
imaging arbejdsgruppen med deltagelse af
emnerelaterede arbejdsgrupper: medfødt
hjertesygdom, interventionel kardiologi og
koronar patofysiologi samt thoraxkirurgi.
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Indledning
Kongenitte koronararterieanomalier (CCA)
er relativt sjældne, men påvises jævnligt ved
såvel invasiv som non-invasiv koronarangiografi. CCA er sjældent symptomgivende,
og diagnosen stilles typisk i forbindelse med
koronarangiografi hos patienter mistænkt
for koronararteriesygdom (CAD). I visse
tilfælde stilles diagnosen post mortem ved
autopsi. På trods af det asymptomatiske
forløb ved langt de fleste CCA, kan nogle
typer være behæftet med potentielle risici

for alvorlig myokardieiskæmi, arytmier, og
derved pludselig hjertedød (SCD), især hos
yngre personer. Sådanne kliniske hændelser manifesterer sig ofte i forbindelse med
kraftig fysisk anstrengelse, hvorfor yngre
personer såsom atleter og soldater har højere risiko for SCD forårsaget af hæmodynamisk betydende CCA i forhold til den øvrige
befolkning (1, 2).
Invasiv koronarangiografi (KAG) har
tidligere været den eneste metode til at visualisere CCA, men siden fremkomsten og
anvendelsen af nye non-invasive hjertebilleddiagnostiske metoder såsom computer
tomografisk koronar angiografi (CTA), er
antallet af patienter som gennemgår koronarangiografi steget betydeligt (3). Dette
har medført et stigende antal af nyopdagede CCA. Samtidig mangler både nationale
og europæiske retningslinjer for udredning
og behandling af disse patienter (4). De
amerikanske guidelines for behandling af
kongenit hjertesygdom har kun berørt udvalgte typer CCA (5). Aktuelle holdningspapir er derfor udarbejdet med henblik på at
belyse epidemiologi, udredning og behandling af CCA.

De epidemiologiske data om incidensen af
CCA stammer fra autopsiserier af pludselige dødsfald, militære personale opgørelser,
screening af konkurrenceatleter, og angiografiske opgørelser fra KAG af patienter
mistænkte for CAD. Forekomsten af CCA

hos patienter med SCD er høj, omkring 30%
af alle SCD, hovedsageligt hos patienter
med abnorm afgang af venstre koronararetrier (Tabel 3). Sandsynligvis vil incidensen af CCA efter indførelse af CTA findes at
være højere end tidligere antaget (3).

Evidensniveauet

Klinisk præsentation

På grund af den relativt sjældne og tilfældige karakter af CCA fund, er den nuværende viden om epidemiologi, behandling og
prognose baseret på observationsstudier og
case-reports. Evidensniveauet klassificeres
derfor mellem klasse I-II og mellem B-C.

De fleste patienter er symptomfrie i længere perioder af deres liv. Patienter med
ikke hæmodynamisk betydende CCA bliver
sædvanligvis diagnosticeret i forbindelse
med udredning af atypiske brystsmerter eller åndenød, mens patienter med hæmodynamisk signifikant CCA kan udvikle livstruende arytmi i ung alder, herunder pludselig
død eller klinisk hjertestop ofte i forbindelse
med kraftig fysisk anstrengelse. Patienterne
kan også præsentere sig med venstre ventrikel dysfunktion (LVD), anstrengelsesudløst
præ-synkope eller synkope. (1).

Klassifikation af koronararterieanomali
CCA er karakteriseret ved abnorm afgang,
abnormt perifert forløb, eller kombinationer heraf (Tabel 1 og 2). Det er af stor klinisk
betydning at klassificere CCA som værende
hæmodynamisk eller ikke-hæmodynamisk
betydende. Hæmodynamisk betydende
CCA kan fremkalde alvorlig myokardieiskæmi, der kan resultere i angina pectoris,
maligne arytmier og SCD.

Incidens af koronararterie
anomalier
Ifølge epidemiologiske opgørelser er incidensen anslået til at være 1-5% (2, 6).
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Patofysiologiske
mekanismer
Den teoretiske baggrund for den patofysiologiske påvirkning af koronarflow ved klinisk
betydende CCA er, at anomalien forårsager
nedsat arterielt flow til myokardiet under
fysiskaktivitet, hvor iltbehovet i myokardiet
er stort, og diastolevarigheden er kort. Mekanismerne omfatter regional karanomali
og/eller ekstern kompression af den abnorme arterie. Dette resulterer i myokardieiskæmi, koronarspasme, og trombose.

Risiko stratificering og
klinisk udredning
Yngre patienter (<30 år) med fysiskaktivitetsrelaterede symptomer såsom brystsmerter, hjertebanken, præ-synkope eller
synkope er associeret med risici for tilstedeværelse af hæmodynamisk betydende CCA,
og dermed øget risiko for SCD (7, 8). Patien-
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ter, som overlever hjertestop, livstruende
arytmier eller som har kroniske iskæmiske
symptomer eller venstre ventrikel dysfunktion (LVD) bør gennemgå systematisk kardialudredning, herunder vurdering af koronararterier.

Udredningsmetoder
1. EKG: EKG viser ingen specifikke forandringer for CCA.
2. Transtorakal (TTE) og transesofagal
ekkokardiografi (TEE): Hos unge og/eller voksne kan TTE/TEE være en hjælp til
at bekræfte en CCA diagnose (9). TTE er
væsentlig for at vurdere LV pumpefunktion og mulig ledsagende kardiale malformationer.
3. Arbejds-EKG: Testen kan anvendes til
vurdering af mulig hæmodynamisk betydning af CCA. I praksis er testen af
mindre værdi især hos sportstrænede
patienter og atleter.
4. Myokardiescintigrafi (MPI): MPI under
fysiskbelastning kan anvendes til iskæmi
provokation hos patienter med formodet
hæmodynamisk signifikant CCA.
5. CTA: Er i mange tilfælde førstevalg metode til diagnosticering af CCA hos voksne patienter. CTA visualiserer koronararterieanatomien, såvel arterieforløbet
som omgivende hjertestrukturer.
6. MR: Kan også anvendes i udvalgte tilfælde hos voksne (10). Hos patienter med
koronare fistler kan MR måle Qp/Qs,
7. KAG: Anvendes til visualisering af koronarkarrenes anatomi herunder luminale forandringer. Imidlertid er KAG ikke
i stand til at visualisere extraluminale
arterielle forhold, hvorfor extravaskulær
kompression vanligvis ikke kan vurderes.
Der kan eventuelt anvendes Fractional
Flow Reserve (FFR) måling af trykforholdet under adenosin provokation, men
en normal FFR kan næppe udelukke reversibel iskæmi ved en hæmodynamisk
betydende CCA. Invasiv intravaskulær
ultralyd (IVUS) bidrager til visualisering
af intraluminale forandringer, herunder
lumen diametre, visualisering af systolisk
kompression, og påvisning af atherosklerose. (7).
8. Højresidig hjertekateterisation: Kan
gennemføres i udvalgte tilfælde ved

mistanke om betydende venstre-højre
shunt.
Udredningsalgoritmen er vist i fig.1.

Klinisk håndtering af
de vigtigste typer af
koronararterie anomalier
Abnorm afgang af venstre koronararterier fra arterie pulmonalis (ALCAPA)
ALCAPA omfatter 0,4% af de medfødte hjertesygdomme og cirka 1:300.000 af levendefødte. Det drejer sig om afgang af venstre
hovedstamme (LMS) eller left anterior descendens (LAD) fra arterie pulmonalis. Enkelte overlever til voksenalderen på grund af
kollateral arteriel forsyning fra højre koronararterie, men patienterne har ofte myokardie
iskæmi, LVD, mitralinsufficiens, eller ventrikulær arytmi. Koronararterie re-implantation anbefales (5, 11) (Evidens niveau C).
Abnorm afgang af koronararterie fra
modsatte aorta sinus (ACAOS)
Denne type anomali anslås til omkring 0,151% (2, 6). Afgangen af en koronararterie fra
modsatte sinus per se er ikke et afgørende
patologisk fund, hvorimod selve det abnorme arterieforløb kan have stor hæmodynamisk betydning. Venstre koronararteriers
(LMS, LAD eller Cx) afgang fra højre aorta
sinus ledsaget af et abnormt interarterialt eller intramuralt forløb betragtes som
en væsentlig hæmodynamisk betydende
anomali og kan have alvorlig prognostiske
konsekvenser hos yngre voksne, da det potentielt iskæmitruede myokardiale territorium skønnes betydeligt større, end i tilfælde
af højre koronararteries (RCA) afgang fra
venstre aorta sinus. RCA afgang fra venstre
aorta sinus betragtes som en relativ godartet anomali, der kun i sjældne tilfælde kan
forårsage SCD.
Kirurgi anbefales i følgende tilfælde (12,
13) (Evidensniveau klasse 1B):

•
•

Abnorm afgang af LMS eller LAD fra højre sinus ledsaget af interarterialt forløb
mellem aorta og trunkus pulmonalis.
Abnorm afgang af RCA fra venstre sinus
eller LMS og med abnormt interarterialt
forløb mellem aorta og trunkus pulmonalis med dokumenteret tegn på iskæmi.
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Høj afgang af
koronararterie i aorta
ascendens
Høj afgang af en eller to koronararterier
(hyppigst RCA) fra aorta ascendens (>5
mm superiort til sinotubular junktion) er
en meget sjælden anomali. I tilfældet af intramuralt forløb i aorta væggen associeret
med hæmodynamisk påvirkning overvejes
kirurgisk intervention (14, 15).
Bridging (Intra-muralt forløb af koronararterie)
Forekomsten af bridging er hyppig, skønnes
1-6% af angiografier, og i nogle opgørelser
op til 20-35% (16). I tilfælde af bridging forløber en del af koronararterien i varierende
længde og dybde ned i myokardievævet.
Sværhedsgraden varierer (typisk 1-3 mm).
Den hyppigst forekommende lokalisation
er midt-LAD. Bridging betragtes oftest som
en normal variant, som forekommer i stort
antal af asymptomatiske personer. Systolisk
kompression af den intramurale koronararterie er sandsynligvis ikke relateret til dybden
af bridging (17, 18). På trods af det godartede
forløb, kan bridging hos ganske få patienter
være den eneste sandsynlige forklaring på iskæmi symptomer og kan i meget sjældne tilfælde forårsage SCD. I disse sjældne tilfælde
kan invasiv intervention være indiceret (19).
Koronararterie (arterio-venøse) fistler
(CAVF)
CAVF udgør ca. 0,3% af alle medfødte hjerte anomalier. Den hyppigst forekommende
anomali er en fistel, som udgår fra RCA eller
LAD og drænerer til lavtryksområder. CAVF
har sædvanligvis god prognose. Størstedelen af patienterne er asymptomatiske, men
forekomsten af symptomer afhænger af
sværhedsgraden af venstre-højre shunten.
Voksne patienter med CAVF kan præsentere sig med brystsmerter, dyspnø, arytmi,
og myokardieinfarkt. CAVF kan kompliceres
med endocarditis, hjertesvigt, ruptur eller
thrombose. Invasiv intervention af CAVF er
kontroversiel, men antitrombotisk medicin kan anbefales. Transkateter lukning med
coils eller vaskulær plugs, eller kirurgisk lukning af store fistler kan i udvalgte tilfælde
være indiceret, hvis der er dokumenteret iskæmi eller venstre ventrikel svigt som følge
af shunt (Evidensniveau c) (5).
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Henvisning til hjerte-center
Ved symptomgivende CCA, med eller uden
objektiviseret iskæmi, anbefales henvisning
til et hjertecenter med henblik på vurdering
for intervention. Asymptomatiske patienter med CCA, som kan have prognostisk
betydning ligeledes anbefales henvist til et
hjertecenter med henblik på vurdering af indikation for profylaktiske intervention.

Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines on the Management of Adults
With Congenital Heart Disease). Developed in
Collaboration With the American Society of
Echocardiography, Heart Rhythm Society, International Society for Adult Congenital Heart
Disease, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic
Surgeons. J Am Coll Cardiol 2008;52(23):e143e263.
6.

Registrering i landets
databaser
Arbejdsgruppen anbefaler registrering af
CCA (tabel 2) i landets databaser med henblik på fremtidig vurdering af klinisk og prognostisk betydning.
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Tabel 1. Normal versus abnorm koronar anatomi. Modificeret fra Angelini (2, 7).
Anatomiske karakteristika

Normal

Abnorm

Antal af ostier

2-4

1

Placering af ostier

Højre og venstre anteriore sinus

Non-koronar (posterior) sinus, aorta ascendens, aorta descendens eller udenfor aorta

Proksimal angulering

45-90 grader af aorta væggen

Mere eller mindre end 45-95 grader.

LMS afgang

Venstre sinus (LAD & Cx)

Højre sinus, arterie pulmonalis

Proksimalt forløb

Direkte fra ostium til myokardie destinationen

Retro-aortisk (anteriort eller posteriort)

Midterste forløb

Epikardialt

Retro-aortisk anteriort (præ-pulmonalt) eller posteriort forløb.
Interarterialt (mellem aorta og trunkus pulmonalis) forløb.
Intramuralt (eller intraseptalt) forløb.

Forgreninger

Tilstrækkelig for det korresponderende myokardie
Infundibulær (conus arterie) gren afgang fra RCA

Manglende forgreninger
Separat afgang af conus arterie fra højre sinus

Cx= ramus circumflex, LAD=left anterior descendens, LMS= venstre hovedstamme, RCA=højre koronararterie.

Tabel 2. De hyppigst forekommende typer af kongenitte koronararterieanomalier hos voksne. Modificeret fra Angelini
(2, 7).
Anomali type

Beskrivelse

Afgang af en eller flere aberrante koronararterier fra arterie pulmonalis (ALCAPA)

LMS, LAD eller RCA afgang fra arterie pulmonalis.

Afgang af en eller flere koronararterier fra modsatte aorta sinus (ACAOS)

LMS, LAD eller CX afgang fra højre aorta sinus, eller
RCA afgang fra venstre aorta sinus

Høj afgang fra aorta ascendens

>5 mm superiort til sinotubulær junktion

Koronar fistel (CAVF)

Hyppigst er en afgang fra RCA eller LAD, som drænerer til højre eller venstre
ventrikel, højre eller venstre atrium, sinus koronarius, vena cava superior, arterie
pulmonalis, eller pulmonal vene

Myokardie bridging

Intramuralt forløb af en koronararterie, hyppigste sted er midt-LAD

Cx= ramus cicumflex, LAD= left anterior descendens, LMS= venstre hovedstamme, RCA =højre koronararterie.

Tabel 3. Resultater af autopsiserier efter ikke-traumatisk pludselig død, herunder pludselig kardial død, og pludselig død
relateret til kongenitte koronararterieanomalier (CCA).
Studium, publikations år og reference nummer

Antal af alle pludselige døde og
populations type

Antal af alle pludselig kardiale døde

Antal af pludselig kardiale døde
pga. CCA

Phillips 1986 (20)

53
US air force rekrutter

20

15

Kramer 1989 (21)

44
Israelske soldater

24

4

Thiene & Corado
1988 (22)

200
Pludselig døde personer i Nord Italien

163

9

Taylor 1992 (23)

242
Militære rekrutter

142

78

Basso 2000 (24)

27
Yngre atleter

27

27

Eckart 2004 (1)

126
US militære rekrutter

64

29

Maron 2009 (25)

1866
US konkurrenceatleter

1049

275

Total

2558

1489 (58%)

437 (29%)
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Fig.1. Algoritme for udredning af patienter mistænkte for koronararterie anomalier.
Mistanke om CCA
Anamnese og risikostratificering
(Alder<30 år og anstrengelsesrelaterede symptomer)
EKG+ Rtg thorax+ TTE+ LFU

Milde symptomer
Brystsmerter, dyspnø, hjertebanken, etc.

Svære symptomer
Præsynkoper, synkoper, arytmi *

Atleter, soldater og
lignende personer

Ikke atleter

Oplagt ekstrakardial
forklaring

Suspekt kardial årsag

Intet abnormt eller mindre
anomali uden hæmodynamisk betydning

CTA / MRA

Anomali og sandsynligvis
hæmodynamisk betydende
Stress test
Henvisning til hjertecenter

Intet yderligere

Vurdering mhp
invasiv intervention

* I efterforløbet af hjertestop hos yngre (<30år) bør Hjerte-CT / Hjerte-MR gennemføres, hvis årsagen ikke er
afklaret i den primære udredning.

Fig.2. Eksempler på koronararterieanomalier. A: Abnorm afgang af venstre
hovedstamme (LM) fra arterie pulmonalis (ALCAPA). B: Abnorm afgang af venstre
hovedstamme (LM) fra højre sinus (ACAOS) med intraseptalt forløb. C: Stor koro
nar fistel som afgår fra LAD og dræner til højre atrium. D: svær bridging af LAD.
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