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• Protokoller med prospektiv 
EKG gating gir redusert 
strålebelastning.

– FLASH protokoll 1-4 mS

– Sekvensielt opptak(step
and shoot) 3-8mS

– Spiral 
opptak(retrospektiv EKG 
gating) >10mS



• Både romlig og tidsmessig oppløsning har bedret seg betydelig.

– Redusert sml med konvensjonell invasiv angiografi.

• Diagnostiske nøyaktighet reduseres ved redusert bildekvalitet: 

– økt hjertefrekvens 

– uregelmessig hjerteaksjon

– Redusert evne til å samarbeide-må kunne holdepusten på 
kommando

– Vekt(BMI>35-40)

– Ved utbredt koronar kalk







PROMISE
SCOT-HEART





Median oppfølgingstid 4,8 år

• Signifikant reduksjon i primære endepunkt( koronar 
hjertedød og non fatale MI) på 41%. 
• Hendelses rate på 2,3% i CTA gruppen vs 3,9 % i standard 

care (HR 0,59, p=0,004).
• Drevet av antall hjerteinfarkt, ingen forskjell i død.



Både invasiv utredning og revaskularisering var økt i CT 
armen initialt, men det forekom et «catch up fenomen» .
• Etter 5 år var 491 i CT gruppa ble angiografert, 502 i 

standard care. 
• Koronar revaskularisering 279 i CTA gruppa mot 267 i 

standard care. 



«Rett behandling til rett pasient»
• Revaskularisering? 
• Primærprofylaktisk behandling.

• Bedre medikamentell behandling
• Livsstilsintervensjon(Røyk/ kosthold/ trening )
• Hypertensjon/ diabetes



































• 48 år gammel kvinne

• Koronarbelastet slekt

• Røyk

• Atypiske brystsmerter

• Inkonklusiv AEKG

• Henvist oppfølgende CTA

• Midtre del av LAD, kalsifisert plaque, usikker stenose grad?

• Agatsons score 57

• Henvist utredning invasiv angiografi







Kan CT påvise ischemi?

• Høy sensitivitet og negativ prediktiv verdi
– Lavere spesifisitet
– Anatomisk test uten mulighet for å avgjøre  om den koronare stenosen har hemodynamiske signifikans.

• Perfusjons CT
– Medikamenter, økt stråledose

• CTFFR
– Standard CT undersøkelse
– Uten bruk av wire/ medikamenter



CTFFR

• Ved CTFFR tar man utgangspunkt i 3D bilder fra CT koronar angiografi hvor man med 
matematiske strømningsberegninger kan estimere trykk og blodstrøm i hele 
pasientens koronartre og dermed også estimere trykkfall/ FFR enhver koronare 
stenose. 
– Forskjellige metoder for dette er utviklet (Heartflow/ Siemens/ Philips/Toshiba) hvor kliniske 

studier har vist at  CTFFR korrelerer godt med invasivt målt FFR og gir økt spesifisitet i forhold til 
CTA for vurdering av stenosens funksjonelle betydning. 





• The Nxt trial, JACC 2014

Sensitivitet and spesifisitet for påvisning av ischemi med 
invasiv FFR som gullstandard på henholdsvis 86% og 79% 
for CTFFR vs 94% og 34% for CT koronarangiografi

• Computertid, off-site, et døgn, 1000 dollar.












