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Stabil koronarsykdom 
Scottish computed tomography of the heart 

 









Promise vs SCOT heart 

 





1) Det økte sikkerheten i diagnostikken. 
2) CTA reklassifiserte  diagnosen 

koronarsykdom hos 558(27%) og 
diagnosen angina på bakgrunn av CAD 
hos 481(23%). 

3) Det endret videre utredning hos 15% av 
pasientene og behandling hos 23%. 

a. Økt primærprofylaktisk behandling/ 
økt antianginøs behandling. 

b. Initial økt bruk av ICA og 
revaskularisernde behandling . 

 



Man så en tendens til redusert antall 
hjerteinfarkt i CT armen etter 1,7 år, men 
ikke signifikant forskjell. 





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 forkom 
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.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Reiser noen spørsmål i forhold til bruk av CT ved utredning av stabil koronarsykdom: 
– Pasientgruppe med god prognose. ( Absolutt reduksjon på 1,6%, (3,9( 81)-2,3%(48)) 

• CT til fler men ikke til alle? 
• Manglet arm med «no testing»? 

– Hva er mekanismen? 

– Funn av koronar atherosclerose  bør være definitiv indikasjon for primærprofylaktisk behandling( og 
motsatt?)? 

• Hva? Statin. ASA? 



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

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



Oppsummert 

• SCOT heart har vist at CTA i tillegg til standard utredning gir 
bedre prognose over 5 år enn standard utredning alene med 
en reduksjon av ikke fatale hjerteinfarkt på 41%. 

• Mekanismen er sannsynligvis hyppigere og mer målrettet 
primærprofylaktisk behandling. 

• Forfatterne mener på bakgrunn av dette bør CTA få en mer 
sentral plass i utredningen av pasienter med stabil 
koronarsykdom.  











• Liggetiden er betydelig 
fallende men lik i begge 
grupper( CTCA vs SOC) 

• Ingen forskjell i antall 
invasiv koronarangiografi/ 
revaskularisering 

• Ingen forskjell i antall ACS/ 
oversette ACS 

• Lavere  bruk av poliklinisk 
oppfølging og kostnader i 
CT gruppen 





 
 
Oppsummert: 
Det er trygt å bruke CT koronar angiografi i utredning 
av akutte brystsmerter for å utelukke ACS der EKG/ 
troponiner er inkonklusive hos pasienter med lav-
moderat risiko for koronar hjertesykdom. 
 
• Gråsone troponiner/ EKG funn/  symptomer før 

evt invasiv koronar angiografi. 
• Ikke koronar troponiner 
• Risikostratifisering 
 
 



Kan CT påvise ischemi? 

 
 
 
 

• Høy sensitivitet og negativ prediktiv verdi 
– Lavere spesifisitet 
– Anatomisk test uten mulighet for å avgjøre  koronar stenosens 

hemodynamiske signifikans. 

• Perfusjons CT 
– Medikamenter, økt stråledose 

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

 





 
 
 
 
 
 

• 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.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Forenklede algoritmer: Siemens/ Toshiba/ Philips  
– Computer time  20 minutter on-site. 





Guidelines 

 

 

 

 

 

 

• “In patients undergoing coronary computed tomography (CT), both CT-
derived fractional flow reserve (CT-FFR) and CT perfusion represent 
possible approaches to evaluate lesion-specific ischaemia. Although the 
evidence for both is limited at present, there are considerably more data 
from clinical investigations of CT-FFR. A number of trials have shown that 
correlation between CT-derived FFR and invasive FFR is high.”  

• Currently, clinical trial data with CT-FFR are insufficient to make a 
recommendation for its use in clinical practice. 






