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MÅNEDENS BILLEDE

En 77- årig kvinde med symptomatisk aortastenose fik præoperativt foretaget invasiv koronarangiografi (KAG). Højre
koronararterie (RCA) kunne ikke ses ved undersøgelsen. Fra
ramus circumflexus (CX) afgik distalt en sidegren med forløb
som RCA’s normale lokalisation. Der var ingen koronararteriestenoser. For nærmere præoperativ belysning af koronaranatomien blev der udført computertomografi af hjertet, hvilket bekræftede fraværet af RCA. Fra den distale CX afgik en
stor sidegren med forløb som RCA’s vanlige lokalisation.
Koronarkaranomali (KKA) defineres som abnorm afgang,
forløb eller distribution af koronarkar. KKA findes hos omkring 1% af befolkningen og diagnosticeres typisk som bifund
ved KAG [1]. KKA forårsager sjældent sygdom, men kan
medføre alvorlige hændelser som akut myokardieinfarkt,
hjertesvigt eller pludselig død [1]. Ved computertomografi af
hjertet kan der rekonstrueres detaljerede tredimensionale billeder, hvorved KKA og/eller koronararteriestenose kan detekteres [2]. Computertomografi af hjertet forventes i fremtiden at blive et væsentligt diagnostisk supplement forud for
hjertekirurgi.

På billedet ses venstre hovedstamme (1), ramus circumflexus (CX) (2) og left anterior descending artery (3). CX i venstre atrioventrikulær (AV)- fure i nær relation til vena coronaria magna (4) og sinus coronarius (5). CX- sidegrene, ramus
marginalis (6) og rami posterolateralis et posterior descendens
(7). Endegrenen af CX i den posteriore AV- fure mod højre
sinus aortae, hvor den ender blindt (8). Venstre atrium (9),
aorta (10), truncus pulmonalis (11). Nederste højre hjørne:
CX med sidegrene i relation til aorta.
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