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• CT undersøkelse av koronararteriene er i ferd med å 
etablere seg som et nyttig diagnostisk verktøy i 
klinikken. 

• Anvendes i økende grad i utredning av pasienter med 
mistenkt koronarsykdom
– ved mistanke om stabil koronarsykdom 
– vurdering av akutte brystsmerter.



• Den teknologiske utviklingen har gått raskt
– Introduksjonen av den første multidetektor CT- maskinen i 1998. 

– Moderne CT maskiner har opptil 256/ 320 detektorrekker, som gjør det 
mulig å foreta skanning av hjerte i løpet av ett hjerteslag

• Skanningen kan gjøres meget hurtig og gir tynne tomografiske
snitt og med god romlig og temporal oppløsning. 

• Samtidig har den tekniske utvikling gitt utstyr, programvare og 
nye skanningsprotokoller som har ført til gradvis redusert 
ståledose.



• CT fremstilling av koronarkarene har lenge vært sett på som 
en lovende teknikk.

• De siste årene fått sin plass i europeiske guidelines.
– Utredning av stabil koronar hjertesykdom
– Ved utredning av akutte brystsmerter



Europeiske guidelines





Fordeler med CT koronar angiografi

• Undersøkelsens styrke er i flere studier vist å være høy 
sensitivitet og negativ prediktiv verdi.

• I tillegg er den non invasiv, rask, lett tilgjengelig og relativt 
ufarlig sammenlignet med invasiv koronar angiografi.



• Samtidig har studiene vist moderat spesifisitet som har begrenset dens 
bruksområde.

• Tendens til å overestimere stenosegrad ved moderate stenoser som har gitt 
bekymring. 
– Generere økt behov for avklarende invasiv koronar angiografi uten klinisk nytte

• Promise, NEJM 2015:
– 10 003 pasienter som var henvist for non-invasiv utredning på mistanke om koronar 

hjertesykdom ble randomisert enten til anatomisk kartlegging med CT undersøkelse eller til 
funksjonsvurdering med hvilken som helst ischemitest(70% ble undersøkt med 
myocardscintigrafi).

– Ingen forskjell i primære endepunkter( død, hjerteinfarkt, innleggelse med ustabil angina, større 
prosedyrerelaterte komplikasjoner).

– Flere i CT-armen ble hjertekateterisert(12,2% vs 8,1%), men færre hadde normal angiografi enn 
ved funksjonsundersøkelse, (3,4% vs 4,3%)







• 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





• Strålebelastning har lenge vært en betydelig ulempe med 
effektive stråledoser opp mot 15-20 mS.

• Utviklingen av ny teknologi/ protokoller med prospektiv 
EKG gating/ programvare har gitt redusert 
strålebelastning.

– FLASH protokoll 1-4 mS

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

– Spiral opptak(retrospektiv EKG gating) >10mS



• Ingen informasjon om den funksjonelle betydningen av påviste 
koronare stenoser.

– Redusert spesifisitet opp mot invasiv FFR

– Studie fra 2016, 5 land, 252 pasienter

• Sensitivitet CTA  79% vs QCA 74%

• Spesifisitet CTA 63% vs QCA 70%

• PPV 55%

• NPV  83%





• CT undersøkelsen gir en anatomisk 3D fremstilling av 
koronar arteriene som muliggjør

– Vurdering av koronararterienes lumen.

– Kvantifisering/ klassifisering .

– Ekstraluminal utbredelse av atherosclerose.

– Prognostisk betydning.
• Signifikant flere kliniske hendelser hos pasienter med 

lavattenuerende/ mixed plaque vs stabile forkalkede.

– De kliniske konsekvensene av dette er fortsatt uavklart.



Prognose/ kasuistikk

• 55 år gammel kvinne. 
– Opprinnelig fra Syria. 
– Kjent hypertensjon, ingen antihypertensiva.
– Beskjeden koronar risikoprofil.

• Siste 2 år vært plaget med klemmende, sentrale brystsmerter. 
– varierende plager, kommer ved anstrengelse men også i hvile 
– økende hyppighet siste tiden. 

• Normalt EKG, rtg thorax
• Gjennomførte A-EKG med avsluttet brått på 75W pga slitenhet/ 

utmattelse. 
– Ingen ischemi i EKG eller brystsmerter.

• Normal ekko cor
• Henvist til oppfølgende koronar angiografi.







• Saken avklart. 
– Ikke behov for ytterligere utredning. 

• Prognose ved negativ test er utmerket.



Oppsummert

• Undersøkelsens styrke er å utelukke koronarsykdom 
hos pasienter med lav-intermediær risiko for koronar 
hjertesykdom. 

• Benyttes som sekundær undersøkelse der A-EKG/ 
andre funksjonsundersøkelser er inkonklusive. 

• Bør selektere pasienter der en forventer god 
bildekvalitet.

• Målet er best mulig diagnostisk sikkerhet med lavest 
mulig stråledose.





CT koronar angiografi ved akutte 
brystsmerter

• Kan overveies som alternativ utredning av pasienter 
med  brystsmerter med mistanke om koronar genese. 

– Pasienter med lav-moderat risiko for koronarsykdom.

– Negativt EKG, normale troponiner. 

• Viktig med god pasientseleksjon- ikke lage et nytt sjikt 
med undersøkelser hos lav risiko pasienter med fare 
for å generere invasiv utredning uten klinisk gevinst.





• Anbefalingen bygger på er en metaanalyse fra 2013 som så på 
akutt utredning av brystsmerte pasienter opp mot standard 
care.

– Ingen dødsfall etter under/ etter utskrivelse, ingen forskjell i 
MI under /etter utskrivelse, ingen forskjell i reinnleggelser

– 3 av 4 studier rapporterte redusert liggetid og reduserte 
kostnader

– Økt invasiv utredning i CT armen, 8,4 vs 6,3%





Oppsummert

• Det er trygt å bruke CT undersøkelse av 
koronararteriene i utredning av akutte brystsmerter 
for å utelukke ACS mer EKG/ troponiner er 
inkonklusive hos pasienter med lav-moderat risiko for 
koronar hjertesykdom.

• Gevinsten er redusert liggetid/ kostnader.

• Prisen er økt antall invasive utredninger(number
needed to scan på ca. 50).



Kan CT påvise ischemi?

• Benytter 3D bilder etter CT koronar angiografi og matematiske 
strømningsberegninger estimerer blodtrykksvariasjoner i pasientens 
koronartre.

• CT-FFR tar utgangspunkt i samme prinsipper som invasiv måling av 
fraksjonert flow reserve.

• «Boundry conditions»

• Estimere FFR for de enkelte påviste stenosene.



• Kliniske studier har vist at  CTFFR korrelerer godt med invasivt målt FFR målt.
• Øker spesifisiteten til CT vurdert opp mot invasivt målt FFR.
• 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 : 1-4 t.
• Ikke kommet i omfattende klinisk bruk blant annet fordi det innebærer at man må 

sende CT undersøkelser for analyse ved egne laboratorier. 



• Siemens er den første som presenterer sine resultater i en studie gjennomført i 
Warszawa med sensitivitet og spesifisitet for CTFFR på henholdsvis 75% og 72%
– Oppga median effektiv stråledose 7,3mS.
– Computer time angis til 20 minutter on-site.



Guidelines

• “The fractional flowreserve (FFR) derived from anatomical 
MDCT images has also been put forward as a functional 
measure, but more evidence is needed before the clinical 
value of the method is understood.”

• “Multidetector computed tomography perfusion and 
multidetector computed tomography-derived fractional 
flow reserve MDCT can be used for perfusion imaging, but 
data obtained in clinical settings are still limited.” 



Oppsummering

• CT koronar angiografi har høy sensitivitet og negativ 
prediktiv verdi med god evne til å utelukke koronar 
hjertesykdom.

• Nyttig ved utredning av pasienter stabil koronarsykdom med 
klinisk mistanke
– lav - intermediær risiko for koronar hjertesykdom
– sekundær undersøkelse der A-EKG/ andre 

funksjonsundersøkelser er inkonklusive. 

• Trygt brukes ved utredning av pasienter med akutte 
brystsmerter der EKG/ troponiner ikke har vært avklarende.

• Er fremtiden undersøkelsesmetoder som kombinerer 
anatomi og funksjonsundersøkelse som CT FFR?


