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KORONARARTERIEANOMALIER 
OG KORONARARTERIEFISTLER 
HOS VOKSNE PASIENTER UTEN 

MEDFØDT HJERTESYKDOM
Ole Geir Solberg, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Koronararterieanomalier inkludert fistler 
påvises forholdsvis hyppig og vanligvis som 
et tilfeldig funn i forbindelse med koronar 
angiografi. Etterhvert som koronar CT-
angiografi benyttes i økende grad er det 
tenkelig at man vil finne et økende antall 
individer med anomalier. De fleste anoma-
lier er uten klinisk betydning, men alle som 
rekvirerer angiografier bør ha en basiskunn-
skap om hvilke anomalier som er av klinisk 
betydning. 

Ved normal anatomi med trikuspid 
aortaklaff avgår venstre koronararterie fra 
venstre koronare sinus og høyre koronar-
arterie fra høyre koronare sinus. Normal 
koronararterieanatomi er karakterisert som 
følger (1):

 y 2-4 ostier lokalisert i høyre og venstre 
sinus

 y Avgangsvinkel fra aortaroten 45-90 
grader

 y Bare LAD- og CX-arteriene har felles 
stamme proksimalt

 y Karene forløper direkte fra ostium til 
forsyningsområde

 y Karene forløper epikardialt eller 
subepikardialt

 y Karene har forgreninger som er 
adekvat i forhold til myokardialt 
forsyningsterritorium

 y Karene ender i en kapillærseng

Klassifisering
Et forslag til klassifisering av anomalier 
ble publisert i 2007 (1). Noe forenklet kan 
anomaliene deles i tre hovedgrupper:

1. Anomalt utspring og forløp (f.eks. 
koronar arterie avgående fra 
lungearterie).

2. Anomali av arterien i seg selv (f.eks. 
ostial atresi, hypo- og aplasier).

3. Anomal utmunning (vanligvis fistler).
Det foreligger ingen universell enighet 
om hvordan koronararterieanomalier skal 
klassifiseres, men Leiden-klassifikasjonen 
er relativ enkel og kan også benyttes ved 
bikuspid aortaannulus og er nyttig ved 
planlegging av kirurgi. For nærmere detaljer 
henvises til beskrivelse ved Gittenberg-de 
Groot og medarbeidere fra 2018 (2). En 
meget utfyllende oversikt over observerte 
anomalier er presentert av Angelini i 2007 
(1). I fortsettelsen er det kun anomalier med 
klinisk betydning som vil bli belyst.
Koronare fistler klassifiseres ut fra:

 y avgangssted (hvilken koronararterie og 
hvor i dens forløpet)

 y utmunningssted (hjertekammer, lunge-
kretsløpet osv.)

 y om forløpet er enkelt (dvs. direkte fra 
avgang til utmunning) 

 y om forløpet er komplisert (dvs. med 
forgreninger)

 y størrelse
 ° De store har minst dobbel diameter 

av distal referanse
 ° Middels store er 1-2 ganger distal 

referanse 
 ° De resterende defineres som små.

Forekomst
Ved gjennomgang av 66 884 angiografier 
ved Cleveland Clinic i årene 1972-82 ble det 
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påvist anomalier hos 1,5 % av pasientene 
(3) (ca. 10 % av disse anomaliene var asso-
siert med annen medfødt hjertesykdom). 
Et annet amerikansk materiale anfører en 
hyppighet på 5,6 % (1). I et eldre pediatrisk 
materiale fra 1978 rapporteres koronar-
anomalier med en insidens på 0,6-0,7% 
per fødte barn (4). Forskjellene er mest 
sannsynlig betinget i ulike definisjoner av 
hva som er anomalt. Distinksjonen mellom 
hva som er en normalvariant og hva som 
skal klassifiseres som anomali er ikke alltid 
opplagt. Eksempler på dette er intramyo-
kardialt forløpende koronararterie («brid-
ging») og manglende venstre hovedstamme 
med separat avgang av LAD og CX. Videre 
må man definere hvilken forekomst av en 
anatomisk variant som skal defineres som 
anomali eller normalvariant (oftest define-
res anomali som forekomst under 1%). Ved 
selektiv koronar angiografi er forekomsten 
av «bridging» anført å være mellom 0,5 
og 12 %, mens man ved CT-angiografi og 
obduksjon finner enda høyere forekomst 
(5). «Bridging» anføres ofte å være et bifunn 
uten vesentlig klinisk betydning, noe som 
ikke nødvendigvis alltid stemmer, og feno-
menet vil derfor utdypes nærmere nedenfor.  

Forekomsten av at en av koronar-
arteriene avgår fra motsatt sinus (høyre 
fra venstre eller venstre fra høyre) anføres 
å være 0,1-0,9 %, og det er vanligere med 
anomal avgang av høyre koronararterie fra 
venstre sinus enn motsatt (1,6, 7). 

Forekomst av koronare fistler er 
usikker. De fleste er medfødt, men fistler 
kan eksempelvis også oppstå etter koronare 
intervensjoner, endomyokardiale biopsier, 
endokarditt og hjertekirurgi. Det er rap-
portert en prevalens på 0,002–0,3% ved 
koronar angiografi, mens man ved CT-
undersøkelse finner en prevalens på opp til 
0,9 % (7-11). Koronare fistler utgjør ca. 1/6 
av alle koronare anomalier (12). De fleste er 
betydningsløse, men det er anført at opptil 
1/4 kan ha klinisk betydning (13).

Klinisk presentasjon
De fleste koronaranomalier oppdages 
tilfeldig i forbindelse med rutinemes-
sig utredning og kan presentere seg som 
brystsmerter, synkope (vanligvis under eller 
etter fysisk trening), arytmi eller hjertesvikt. 
Imidlertid er det rapporter på at første 

«symptom» kan være plutselig død, i så fall i 
ung alder (se under).

Koronare fistler er også oftest 
asymptomatiske, men kan gi angina, 
dyspné, hjertesvikt og arytmi (14). Videre 
er det beskrevet økt hyppighet av endokar-
ditt (15). De fleste fistlene avgår fra høyre 
koronararterie. Drenasjen er hovedsakelig til 
høyre hjertehalvdel.

Prognostisk betydning
Den kliniske betydningen av koronaranoma-
lier er knyttet til i hvilken grad de kan utløse 
myokardial iskemi med symptomer i form 
av angina, arytmi, hjertesvikt eller plutselig 
død. 

En gjennomgang av en plutselig 
død-database viste at koronaranomalier 
som årsak til plutselig død avtar med 
alderen (16).  I aldersgruppen 25-35 år var 
medfødt sykdom kun ansvarlig for 4 % av 
dødsfallene, mens 43 % av dødsfallene ble 
tilskrevet vanlig koronarsykdom.

I en retrospektiv registerstudie ble 
middelaldrende (gjennomsnittsalder 56 år) 
med malignt koronararterieforløp (definert 
som koronararterie forløpende fra motsatt 
sinus og mellom aorta og lungearterien) 
fulgt i ca. 4 år (17). Sammenlignet med 
en matchet referansepopulasjon var det 
ingen statistisk signifikant forskjell i død 
eller andre alvorlige endepunkter. Hos unge 
individer er forekomst av død som tilskri-
ves koronararterieanomalier hyppigere. En 
amerikansk obduksjonsstudie av militære 
rekrutter under 35 år beregnet en hyppighet 
av dødsfall på grunn av koronararterieano-
mali til 1 av 300 000 (18). Tilsvarende tall 
er funnet i en italiensk studie på idretts-
utøvere under 35 år (19). En retrospektiv 
analyse av plutselig død i 26 maratonløp 
(tilsammen 3 292 268 løpere) viste at 
koronararteriaenomali var sannsynlig årsak 
til død hos kun 2 av deltagerne (20). En til-
svarende undersøkelse av triatlon-deltagere 
i USA fant at 1 av 959 214 deltagere døde av 
koronararterieanomali (21).

Anomal avgang av koronararterie fra 
motsatt sinus valsalva
Til tross for at koronararterieanomalier er 
svært sjelden årsak til død i befolkningen 
sett under ett, er det en viss forekomst hos 
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barn, ungdom og unge voksne. Dødsfall er i 
all hovedsak knyttet til iskemi forårsaket av 
at venstre koronararterie utgår fra motsatt 
sinus valsalva med forløp mellom lunge-
arterien og aorta (interarterialt forløp) (figur 
1 og 2). 

Unntaksvis er dødsfall knyttet til 
at høyre koronararterie avgår fra venstre 
sinus med tilsvarende forløp som beskrevet 
ovenfor (figur 3 og 4). 

Avgang fra motsatt sinus med annet 
forløp enn det ovenfor beskrevne oppfattes 
som benignt. Dødsfall er nesten alltid knyt-

Figur 1. Yngre idrettsaktiv pasient med symptomer forenlig med myokardiskemi. Koronar angiografi 
(til høyre) viste at venstre hovedstamme avgikk fra høyre koronararterie. CT (til venstre) viste at venstre 
hovedstamme forløp mellom  aorta og lungearterien. Ved utredning vurderes blant annet det anomale 
karets avgangsvinkel, om ostiet er spalteformet, om karet er sylindrisk eller elliptisk og om det er dyna-
misk kompresjon gjennom hjertesyklus. I dette tilfellet fant man indikasjon for kirurgisk behandling.

Figur 2. En yngre pasient med ukarakteristiske symptomer. Utredning viste at venstre koronararterie 
avgikk fra høyre sinus valsalva. CX-arterien forløp posteriort for aorta, mens LAD-arterien forløp ante-
riort mellom lungearterien og aorta. Ved utredning må det sannsynliggjøres at symptomene skyldes den 
anomale arterien. I dette tilfellet ble det utført kirurgisk revaskularisering, tross usikkerhet rundt sam-
menhengen mellom symptomer og funn.
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tet til hard fysisk aktivitet og trening (22). 
Den iskemiske mekanismen er omdiskutert, 
men man regner med at interarterialt og 
intramuralt (altså i aortaveggen) forløpende 
åre som særlig risikabelt. Årsaken er at 
dette medfører fare for  dynamisk kompre-
sjon av karet ved fysisk belastning. Karets 
avgangsvinkel fra aorta er sannsynligvis 
også av betydning ved at spissere vinkel 
øker faren for avklemming. Spalteformet 
ostium og elliptisk karkontur regnes også 
som risikokarakteristika. Ulike studier 
viser at rundt regnet halvparten av pasien-
tene som døde ikke hadde hatt iskemiske 
symptomer før indekshendelsen (23-27). En 
nylig publisert «state of the art»-artikkel fra 
Journal of the American College of Cardiology 
anbefales om ytterligere detaljer ønskes 
(22).

Figur 3. Høyre koronarterie avgående fra venstre 
sinus valsalva forløpende anteriort mellom aorta og 
lungearterien.

Figur 4. Middelaldrende pasient med iskemiske symptomer. Utredning viste at høyre 
koronararterie avgikk fra venstre sinus valsalva. Det proksimale avsnittet var tyde-
lig forsnevret både på CT (over til venstre) og ved selektiv koronarangiografi (over til 
høyre). Arbeids-EKG og dobutamin stressekkokardiografi var negative. Dobutamin-
infusjon i forbindelse med koronar angiografi utløste typiske smerter og iskemiske 
EKG-forandringer. Intravaskulær ultralyd (IVUS) viste dynamisk kompresjon ved 
hver systole og at det interatriale forløpet av karet hadde elliptisk fasong. 
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Anomalt avgående koronararterie 
fra lungearterien
Ektopisk avgang av venstre koronararterie 
fra lungearterien (Bland-White-Garlands 
syndrom) har alvorlig prognose og gir 
symptomer pga. reversert blodstrømsret-
ning og dermed venstre-til-høyre-shunt når 
ductus arteriosus lukkes. Forekomsten er 
ca. 1/300 000 levende fødte. Den infantile 
formen opereres vanligvis i løpet av første 
levemåneder. Den adulte formen kan unn-
taksvis presentere seg for voksenkardiologer 
og skyldes at symptomene er maskert pga. 
kollateralisering fra høyre koronararterie. 
Anomal avgang av høyre koronararterie fra 
lungearterie er oftest asymptomatisk, men 
kan presentere seg med iskemi og hjerte-
svikt i voksen alder (28, 29).

Koronare fistler
I og med at de fleste fistler drenerer til høyre 
hjertehalvdel eller høyresidige strukturer 
vil det oppstå venstre-til-høyre-shunt i ulik 
grad avhengig av fistlenes kaliber, lengde 
og anatomi (30). Dermed kan det oppstå 
koronar «steal»-fenomen. Ved drenasje 
til venstre atrium eller lungevener blir det 
en venstre-til-venstre-shunt med volumo-
verbelastning av venstre hjertehalvdel. For 
nærmere detaljer se tabell 1.

Aneurysmeutvikling i fistler kan 
forekomme, og ruptur er rapportert, men er 
en svært sjelden komplikasjon (31-33).

Intramyokardialt forløpende 
koronararterie («bridging») 
«Bridging» (figur 5) påvises forholdsvis 
hyppig ved koronar angiografi og regnes 

Tabell 1. Shunt ved koronararteriefistler.

Shunt-type Hemodynamikk Konsekvens
Venstre-til-høyre Kontinuerlig blodstrøm gjennom 

hele hjertesyklus på grunn av 
trykkforholdene. Kan gi koronart 
«steal»-fenomen.

Volumoverbelastning og ev. dilatasjon 
av alle kamre.
Iskemi i donorårens forsyningsområde:
• Angina
• Arytmi
• Hjertesvikt

Venstre-til-venstre 
(venstre atrium eller 
lungevener)

Kontinuerlig blodstrøm gjennom 
hele hjertesyklus på grunn av 
trykkforholdene. Kan gi koronart 
«steal»-fenomen.

Volumoverbelastning og ev. dilatasjon 
av venstresidige kamre.
Iskemi i donorårens forsyningsområde:
• Angina
• Arytmi
• Hjertesvikt

Venstre-til-venstre 
(drenasje til venstre 
ventrikkel)

«Run-off» fra aorta Volumoverbelasting av venstre ventrik-
kel (aortaklaffeinsuffisiens-fysiologi)

Figur 5. Pasient med brystsmerter både i hvile og ved aktivitet. Koronar angiografi viste at LAD-arterien 
gikk dypt ned i myokard. Etter kontraktilitetsstimulerende medikasjon påvises subtotal okklusjon av arte-
rien med ledsagende brystsmerter og iskemiske EKG-forandringer.
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ofte som et bifunn uten klinisk betydning. 
Imidlertid vil kar som forløper dypt (> 2 
mm) fra overflaten ha potensiale for å gi 
iskemi avhengig av hvor langt det intra-
myokardiale forløpet er. I LAD-arterien er 
det kun ca. 15 % av koronar blodstrøm som 
foregår i systole i hvile. Imidlertid viser 
koronarfysiologistudier at «bridging» kan ha 
betydning ved takykardi og med konsekvens 
også for diastolisk blodstrøm med forøket 
blodstrømshastighet, «steal»-fenomen fra 
septalgrener, forbigående retrograd koro-
narstrøm proksimalt for broen og redusert 
koronar blodstrømsreserve distalt for broen. 
Ved økt kontraktilitet og takykardi er det ved 
kvantitativ koronarangiografi og intravas-
kulær ultralyd (IVUS) vist at kompresjonen 
også strekker seg inn i diastole og dermed 
forklarer de koronarfysiologiske funnene 
(34, 35).  Videre er det økt disposisjon for 
arteriosklerose proksimalt for den tunne-
lerte delen av karet. I den tunnelerte delen 
er endotelfysiologien endret med redusert 
vasodilatasjonsevne og økt tendens til 
koronarspasme. En nylig metaanalyse viste 
at «bridging» var assosiert med myokardial 
iskemi og alvorlige kardiovaskulære hendel-
ser, men ikke med død og hjerteinfarkt (36).

Øvrige anomalier
Øvrige anomalier er vanligvis benigne, 
men kan være en teknisk utfordring ved 

selektiv koronarangiografi. Imidlertid kan 
de ha klinisk betydning i forbindelse med 
hjertekirurgi og kateterbaserte interven-
sjon. Eksempelvis er avgang av CX-arterien 
fra høyre sinus valsalva en benign variant, 
men kan ha betydning ved annen kardial 
intervensjon (figur 6). 

Utredning
Anatomisk utredning
Koronar CT-angiografi, eventuelt MR-
undersøkelse, gir framstilling av koronar-
anatomien som er overlegen tradisjonell 
koronarangiografi ved at karenes forløp og 
relasjon til de store kar fremstilles langt 
mere detaljert og utvetydig. Ekkokardiografi, 
spesielt transøsofagus-ekkokardiografi, kan 
vise anomale avganger, men gir vanligvis lite 
diagnostisk nytte utover det.

Ved koronare fistler er ekkokardio-
grafi essensiell for vurdering av kammer-
størrelse, klaffefunksjon, lungearterietrykk 
osv. MR- og CT-undersøkelse er også nyt-
tige i den anatomiske kartleggingen. 

Intramyokardialt forløpende koro-
nararterier utredes med koronar angiografi, 
men koronar CT-angiografi samt IVUS vil 
bidra til mer presis diagnostikk av dybden 
og lengden på den tunnelerte delen av karet. 
Til dokumentasjon av dynamisk kompresjon 
av den aktuelle koronararterie ved anomal 

Figur 6. Selektiv koronarangiografi med CX-arterien avgående fra høyre koronar varterie. Til høyre CT 
med TAVI-protokoll fra en annen pasient der CX-arterien forløper i nivå med aortaklaffens annulus  med 
fare for at implantasjon av perkutan aortaklaff kan medføre perforasjon av arterien på grunn av kalk i 
klaffeseilene.
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avgang fra aortaroten kan man også benytte 
IVUS. I en serie på drøyt 60 pasienter med 
anomal avgang av venstre koronararterie fra 
høyre sinus valsalva var det korrelasjon mel-
lom IVUS-vurdert stenosegrad og kliniske 
hendelser (iskemi, arytmi, synkope og plut-
selig død) (37). Erfaringen med optisk kohe-
renstomografi (OCT) er foreløpig begrenset. 
Selve OCT-undersøkelsen krever koaksial 
orientering av kateteret i koronarkarets 
ostium, noe som kan være umulig å få til da 
anomale kar ofte har en tangential avgang 
fra aorta. Før eventuell kirurgi utføres som 
hovedregel også selektiv koronarangiografi, 
både for å kartlegge anatomi, men ikke 
minst med tanke på koronar arteriosklerose. 

Fysiologisk utredning
Den fysiologiske utredningen er viktig for 
avklaring av anomalienes kliniske effekt.

Man benytter seg av de vanlige 
kardiologiske utredningsmetodene som 
arbeids-EKG, stress-ekkokardiografi og 
myokardscintigrafi. I forbindelse med 
selektiv koronarangiografi kan man også 
gjøre dobutamin stresstest med konti nuerlig 
12-kanalers EKG. Det er også rapportert om 
bruk av fraksjonert flow-reserve (FFR)-
måling i anomale koronarkar under dobuta-
minstress (35). Fysiologisk testing med bruk 
av «instantaneous wave-free ratio» (iFR) 

kombinert med dobutaminstress og ev. 
atropin er beskrevet i kasuistikker fra 2019 
(38). Spesielt til vurdering av den fysiolo-
giske betydningen av tunnelerte koronarar-
terier kan diastoliske trykkgradienter være 
nyttige, spesielt om de utføres som dobuta-
minstress, ev. supplert med adenosin (39). 
Det foreligger ikke kontrollerte, prospektive 
studier av ikke-invasive stresstester, men 
de fleste forfattere anfører at stresstestene 
har dårlig prediktiv verdi med både falsk 
positive og falsk negative tester (40, 41). I 
et italiensk materiale på 27 idrettsrelaterte 
dødsfall tilskrevet koronararterieanomali 
hadde seks av dem tidligere negativ stres-
stest (42). Konklusjonen er at negative 
stresstester ikke er tilstrekkelig for å fraråde 
behandling.

Behandling
European Society of Cardiology (ESC) sine 
retningslinjer for voksne med medfødt 
hjertesykdom har ikke omtalt koronar-
arterieanomalier før i siste versjon fra 2020 
(43), mens amerikanske retningslinjer 
(American Heart Association (AHA)/
American College of Cardiology (ACC)) har 
dekket feltet i flere tidligere utgaver (44). 
Evidensgrunnlaget for anbefalingene er tynt. 
Det foreligger obduksjonsstudier, kirurgiske 
materialer som rapporterer symptomatisk 

Figur 7. Flytskjema for behandling av koronararterieanomalier. 
Dersom man ved påvist høyre koronararterie fra venstre sinus ikke påviser ventrikulær arytmi 
har både kirurgi og fortsatt observasjon begge en IIb-anbefaling (NR=«non-randomized studies», 
LD=«limited data»), EO =«expert opinion»).
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bedring, deskriptive CT-/angio-/ekko-/
MR-studier o.l., men det foreligger overho-
det ikke studier som viser at noen form for 
behandling kan forebygge plutselig død. Råd 
om behandling og tiltak (eksempelvis medi-
kamentell, treningsrestriksjon, konkurranse-
forbud og revaskularisering) ekstrapoleres 
fra foreliggende registre og observasjons-
studier anvendt på enkeltindivider. Evidens-
nivå i de amerikanske retningslinjene er 
derfor lav: enten B-NR («non-randomized 
studies»), C-LD («limited data») eller C-EO 
(«expert opinion»). Tilsvarende er evidens-
nivået i de europeiske retningslinjene anført 
til C. 

Anomalt avgående venstre koronar-
arterie fra lungearterien anbefales operert, 
og vanligvis gjøres det kort tid etter fødsel 
(ESC-anbefaling IC, AHA/ACC-anbefaling 
IB-NR). Anomalt avgående høyre koronar-
arterie fra lungearterien anbefales behand-
let dersom symptomer kan tilskrives 
anomalien (ESC-anbefaling IC og AHA/
ACC-anbefaling IC-EO). For asymptoma-
tiske pasienter med påvist ventrikkeldys-
funksjon eller påvist myokardiskemi er det 
råd om å overveie kirurgi (IIA).

Figur 7 er et omarbeidet flytskjema 
fra de amerikanske retningslinjene (44) og 
er stort sett også dekkende for de rådene 
som gis i ESCs retningslinjer. I tabell 2 er 
ESCs retningslinjer sammenfattet. Anbe-
falingene preges av lavt evidensnivå, og 

behandlingsrådene vil kunne føre til over-
behandling av pasienter med uspesifikke 
symptomer. Det foreligger for eksempel ikke 
studier som viser at kirurgisk behandling 
av pasienter over 35 år medfører bedret 
prognose eller redusert fare for plutselig 
død. Generelt presiseres det at utredning 
må utelukke annen årsak til symptomer og 
funn, og at man med rimelig sannsynlig-
het må kunne tilskrive symptomene til den 
påviste anomalien. Tradisjonelt har man 
benyttet seg av kirurgisk behandling som 
aortokoronar bypasskirurgi, «unroofing» 
av anomalt kar eller reimplantasjon av 
koronarkar. PCI-behandling har ikke vært 
vanlig, men det foreligger små serier og 
kasuistikker, hovedsakelig etter stenting av 
en anomalt avgående høyre koronararterie. 
Se f.eks. en nylig rapport av Darki og medar-
beidere (45).

Intramyokardialt forløpende 
koronar arterier som forklaring på iskemiske 
symptomer, behandles vanligvis medika-
mentelt, men det foreligger kun empiriske 
og observasjonelle data. Betablokkere og 
non-dihydropyridin kalsiumantagonister 
er førstevalg, ev. supplert med ivabradin. 
Nitrater har uheldig fysiologisk effekt ved 
«bridging». Sammenlignet med stenting i 
et «normalt» forløpende kar, vil stenting i et 
kar som forløper intramyokardialt medføre 
økt risiko for restenose og stentfraktur 
og anbefales derfor ikke utført. Kirurgisk 

Tabell 2. ESC-retningslinjer for kirurgisk behandling av anomalt avgående koronararterie fra aorta.

Anbefaling Klasse Evidens-nivå
Ikke-farmakologisk stresstest (stress-ekkokardiografi, myokardscintigrafi, 
stress-MR) anbefales for å bekrefte/utelukke myokardiskemi

I C

Kirurgi anbefales ved anomalt avgående koronararterie fra aorta og typisk 
angina med positiv stresstest passende med karets forsyningsområde eller 
høyrisiko-anatomi 

I C

Kirurgi bør overveies hos asymptomatiske pasienter med anomalt avgående 
koronararterie fra aorta med påvist iskemi

IIa C

Kirurgi bør overveies hos asymptomatiske pasienter med anomalt avgående 
koronararterie fra aorta uten påvist iskemi, men med høyrisiko-anatomi

IIa C

Kirurgi kan overveies hos symptomatiske pasienter med anomalt avgå-
ende koronararterie fra aorta selv om det ikke foreligger påvist iskemi eller 
høyrisiko-anatomi

IIb C

Kirurgi kan overveies hos asymptomatiske pasienter med anomalt avgå-
ende venstre koronararterie fra aorta uten iskemi eller høyrisiko-anatomi 
ved alder under 35 år

IIb C

Kirurgi anbefales ikke hos asymptomatiske pasienter med anomalt 
avgående høyre koronararterie fra aorta uten påvist iskemi og uten 
høyrisiko-anatomi

III C
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behandling i form av bypasskirurgi og ev. 
«unroofing» av den tunnelerte arterien kan 
vurderes om annen behandling ikke fører 
fram (34).

Behandling av koronare fistler har 
også svært dårlig evidensgrunnlag. På 
bakgrunn av amerikanske retningslinjer fra 
2008 (46, 47) anbefales at store fistler 
lukkes uavhengig av symptomatologi (IC), 
middels store behandles om de gir sympto-
mer (IC), mens de små anbefales kontrollert 
med ekkokardiografi hvert tredje til femte 
år (IIaC). Ved utredning må det med rimelig 
grad av sikkerhet kunne fastslås at symp-
tomene skyldes fistelen. Endokardittpro-
fylakse ved påviste koronare fistler er ikke 
diskutert i europeiske retningslinjer, men 
den økte endokardittfaren må has in mente. 
Forutsetning for intervensjon er at fistlene 
kan lukkes fullstendig uten å påføre iskemi 
eller infarkt. Tradisjonelt har fistler blitt 
lukket kirurgisk, men det er en viss fare for å 
påføre infarkter med negative konsekvenser 
for langtidsoverlevelse (48). Alternativt kan 
fistler lukkes perkutant med coiler og/eller 
vaskulære plugger (49). Valg av behandling 
må vurderes i lys av den kompetanse som 
finnes på behandlingsstedet. Man må imid-
lertid være oppmerksom på at lukking av 
en fistel kan medføre at ikke erkjente fistler 
kan vokse og manifestere seg på et senere 
tidspunkt.

Konklusjon
Koronaranomalier er som oftest benigne, 
men avgang av en koronararterie fra mot-
satt sides sinus valsalva og forløp mellom 
de store arterier kan gi symptomer og i 
verste fall plutselig død. Plutselig død fore-
kommer i så fall vanligvis hos unge individer 
etter hard fysisk aktivitet. Revaskularise-
ring bør vurderes dersom det er alvorlige 
symptomer som kan tilskrives den påviste 
anomalien. I de tilfeller der det påvises et 
malignt forløp av venstre koronararterie 
fra høyre sinus valsalva hos unge individer 
(under 30-35 år) bør kirurgisk korreksjon 
vurderes uavhengig av symptomatologi.  

Om det påvises intramyokardialt for-
løpende koronararterie og man ikke finner 
annen forklaring på pasientens plager, bør 
det gjøres supplerende koronarfysiologisk 
og anatomiske utredning.

Koronare fistler er oftest symptom-
frie og benigne, men store og symptoma-
tiske fistler bør behandles. 
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