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Abstract 

Background: Electrocardiogram (ECG), stress ECG, myocardial scintigraphy and selective 

coronary angiography (SCA) are the most frequently used diagnostic tools for examination of 

patients with suspected ischemic heart disease. The aim of this study was to see if coronary 

computed tomographic angiography (coronary CTA), a noninvasive modality, may be more 

widely used in the examination of patients with suspected coronary artery disease, and what 

the challenges are. 

 

Material and methods: The introduction is mainly based on the book “Clinical cardiac CT: 

anatomy and function” by E. J. Halpern and nonsystematic search through PubMed. 33 

patients were included in the study. Criteria for inclusion were non-diagnostic segments or 

segments with suspected stenoses after having been examined with CT. Four patients were 

examined with calcium score and SCA. 29 underwent coronary CTA, 28 of these (365 

coronary artery segments) were also examined with SCA.  

 

Results: 129 of 365 (35.3%) of the segments had uncertain patency after having been 

examined by the use of coronary CTA. SCA found stenoses in 8.5% (n=11) of these 129 

segments. The reason for non-diagnostic segments by CTA was hypoplastic segments in five 

(2.7%), calcifications in 85 (46.7%), movement artifacts in 30 (16.5%), small amount of 

contrast in 31 (17.0%), and low mAs in 31 (17.0%). 

 

Conclusion: When non-diagnostic CTA examinations were reviewed, calcified coronary 

plaques were the most frequent finding in the coronary artery segments that limited CTA to 

give a definite diagnosis. SCA was the best tool for examining these segments. Unfortunately 

SCA is linked with more serious adverse events than coronary CTA. Therefore present 

technology of CTA may be used to verify the absence of coronary artery stenoses rather than 

to prove their presence. Consequently, CTA may replace SCA in some patients and 

myocardial scintigraphy in many patients.
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1 Innledning 

Denne prosjektoppgaven består av en litteraturdel som gir en innføring i koronar 

computertomografisk angiografi, koronar CTA. Kalsiumscore som er et nært relatert område 

blir også omtalt kort i denne delen. I tillegg berøres andre modaliteter som brukes i 

utredningen av pasienter med mistenkt iskemisk hjertesykdom. Litteraturdelen er i hovedsak 

basert på bøker om CT-undersøkelse av hjertet og om selektiv koronar angiografi, samt 

artikler funnet ved ikke-systematiske søk i PubMed. 

 

Videre består oppgaven av en klinisk del som er en gjennomgang av et pasientmateriale 

hentet fra røntgenavdelingen ved Ullevål Universitetssykehus. Materialet består av pasienter 

som etter endt CT-undersøkelse hadde åresegmenter som ikke lot seg vurdere eller det var 

mistenkt stenose, hvilket krevde tilleggsundersøkelse med selektiv koronar angiografi, SCA, 

for endelig avklaring.  

 

Avslutningsvis er det fremstilt tre kasus som skal illustrere forskjeller i funn ved de to 

undersøkelsene, koronar CTA og SCA.  

 

Det har de siste årene skjedd en rivende utvikling innen røntgenutstyr, og kanskje spesielt 

innen feltet CT. CT-maskinene blir i takt med tiden raskere og tar stadig bedre bilder. I tråd 

med dette blir det stadig mer aktuelt å se på koronar CTA som et reelt alternativ til andre non-

invasive utredningsmetoder for iskemisk hjertesykdom. Samtidig vil det være ønskelig å 

redusere antallet selektive koronar angiografier på pasienter som ikke har koronar patologi. 

Risikoen for komplikasjoner ligger bak et slikt ønske.  

 

Hensikten med oppgaven er å se nærmere på koronar CTA og verdien av den i 

utredningsforløpet av en pasient med mistenkt iskemisk hjertesykdom.  
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2 Litteraturdel 

For utredning av pasienter med brystsmerter og mistenkt iskemisk hjertesykdom finns det 

flere undersøkelser som kan være aktuelle. Men mange pasienter ender med å måtte gå 

gjennom et helt batteri av undersøkelser som har varierende verdi. Siste instans for 

utredningen vil vanligvis være selektiv koronar angiografi. Den anses som gullstandard i 

sammenheng med utredning av denne pasientgruppen. Modaliteten åpner samtidig muligheten 

for behandling av årsaken til symptomene. Det er imidlertid en omfattende undersøkelse som 

er dyr og krever en del ressurser. Den medfører dessuten muligheten for flere komplikasjoner.  

 

2.1 Koronar CTA: Koronar computertomografisk angiografi 

Computertomografi 

Godfrey Newbold Hounsfield og Allan McLeod Cormack ble i 1979 hedret med Nobelprisen 

i fysiologi eller medisin for å ha kommet fram til prinsippet bak CT. Det ble utviklet en 

maskin som baserte seg på denne teknologien, en EMI-skanner, som første gang ble tatt i bruk 

i 1972. Siden da har endringer og modifiseringer blitt gjort, og en har etter hvert fått det som 

en i dag kjenner som CT-skanner.  

 

En CT-skanner er et apparat der røntgenrøret, strålingskilden, og detektoren beveger seg rundt 

pasienten. Detektoren måler hvor mye røntgenstråler som slipper gjennom pasienten. Basert 

på denne informasjonen regner maskinen seg fram til hvordan et snittbilde gjennom pasienten 

på den gitte anatomiske lokalisasjonen vil se ut, og presenterer det. For de tidlige CT-

skannerne tok det cirka 10 sekunder for røntgenrøret og detektoren å rotere én runde rundt 

pasienten. Etter en regneprosess på flere minutter kunne den fremstille ett snittbilde.  

 

Utviklingen har gått sin gang siden dette, og det går nå betydelig raskere å fremstille bilder. 

Det er også kommet CT-maskiner med multiple detektorer som gjør dem i stand til å hente 

informasjon til flere snittbilder per omdreining rundt pasienten.  

 

Metode, teknikk
1
 

Ved CT undersøkelse av hjerte og koronaarterier, er det et mål å holde en lav og regelmessig 

hjerterytme hos pasienten. Stimulantia som kan påvirke hjertet til økt frekvens, som koffein, 

                                                
1 Halpern (2008) s.17-34 
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er det derfor ikke anledning for pasienten å innta undersøkelsesdagen. Ofte er det ikke mulig å 

oppnå ideell hjertefrekvens, og det brukes da en betaadrenerg blokker, se senere.  

 

Koronar CTA er en non-invasiv undersøkelse i betydning prosedyre som ikke avhenger av at 

instrumenter stikkes inn i pasienten for å nå det aktuelle området – i dette tilfellet 

koronararteriene.
2
 Det er vanlig, ved koronar CTA, å benytte venøs tilgang fra fossa cubitalis. 

Dette for at tiden mellom kontrastinjeksjon og skanning kan til en viss grad forutsis. En 

kommer dog rundt dette problemet ved bruk av funksjonen monitorfase og ROI, se senere. 

 

For optimal billedkvalitet må bildene av hjertet tas til bestemte tider i hjertesyklusen. En er da 

avhengig av EKG-monitorering som gir markante R-takker. Disse brukes til utløsning av 

billedopptak. Metoden kalles EKG-gating. 

 

Ideelt skal en vanlig koronar CTA starte fra to centimeter over den mest kraniale delen av 

ramus interventricularis anterior til to centimeter kaudalt for apex cordis. Dersom disse 

posisjonene ikke er nøyaktig bestemt gjennom en kalsiumscore før CTA, vil det i praksis bety 

fra carina til to centimeter kaudalt for der apex cordis antas å være på et oversiktsbilde. 

Oppløsningen på billedopptaket vil være høyest midt i det axiale planet, og det er derfor 

ønskelig å sentrere pasienten slik at hjertet er tilnærmet midt i gantryet. 

 

Optimal hjertefrekvens ved koronar CTA er en sinusbardykardi på mellom 50 og 60 slag per 

minutt. Da dette ikke er mulig for alle pasienter som skal undersøkes, er administrasjon av 

betaadrenerge blokkere blitt vanlig praksis. Metoprolol er mye brukt til dette formål. Det er 

relativt spesifikt for hjertet, spesielt ved lave doser, og har en halvtid på cirka fire timer.
3
 

Alternativt kan esmolol benyttes hos pasienter som ikke kan tåle en slik redusert 

hjertefrekvens over lengre tid. Esmolol har en halveringstid på omtrent ni minutter.
4
 Disse 

medikamentene blir vanligvis administrert intravenøst. Hos astmatikere og pasienter med 

atrieflimmer kan kalsiumkanalblokkere brukes som alternativ til betaadrenerge blokkere, da 

disse ikke virker bronkekonstingerende. De er imidlertid ikke like effektive i sin reduksjon av 

hjertefrekvensen som betaadrenergeblokkere, men derimot mer effektive i 

blodtrykksreduksjon, og pasienten bør derfor overvåkes nøye.  

                                                
2 Medcyclopaedia. http://www.medcyclopaedia.com/ 
3 Haukås (2008) s.1411 
4 Haukås (2008) s. 196 
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Bruk av nitroglycerin sublingualt før undersøkelsen kan være med på å gjøre den mer 

spesifikk. Nitroglycerin øker gjennomsnittlig diameter i proximale koronararterier med 12 til 

21%
5
. Dette vil gjøre det lettere å skille redusert arterielumen ved vasospasme fra 

aterosklerotiske plakk som ikke lar seg dilatere ved tilstedeværelse av nitroglycerin
6
 

 

Volum og hastighet på kontrastinjeksjonen avhenger av skanntiden. Generelt kan den sies at 

injeksjonstiden skal ta omtrent tre sekunder lengre enn skanntiden. Ved en 64-slice CT-

maskin tar skanningen rundt ti sekunder. Kontrastinjeksjonen bør da ta ca 13 sekunder. Ved 

75 ml kontrastvæske må hastigheten være på 5,5 ml/sek. Injeksjonen blir etterfulgt av skylling 

med 40 ml saltvann med hastighet 5 ml/sek. 

 

Det er stor variasjon i tiden det tar for kontrasten å følge blodstrømmen fra armen til hjertet og 

lungene og ut i koronararteriene. For beste kvalitet på koronar CTA er det viktig å 

gjennomføre billedopptaket i den perioden kontrastkonsentrasjonen i koronararteriene har sitt 

toppunkt. For å nå dette målet bruker en da å legge ROI, region of interest, i venstre atrium og 

å sette maskinen i en monitorfase. Den tar da gjentatte bilder av området venstre atrium. 

Atenuasjonsverdien i ROI blir da målt på hvert bilde for å detektere når kontrastvæsken 

passerer og har i den høyeste konsentrasjonen. En kan da starte billedopptaket. I praksis blir 

det en forsinkelse på ca fem sekunder for å flytte pasienten til skannets startposisjon, gi 

instruksjoner til pasienten og for at kontrasten skal få tid til å forflytte seg fra venstre atrium 

til koronararteriene. Koronararteriene vil da ha optimal kontrastfylning, uten at variasjonen i 

kontrastforsinkelsen mellom pasientene trenger å påvirke resultatet. Acsenderende aorta blir 

også av noen brukt for å plassere ROI. Det hevdes derimot at det er mest optimalt å 

gjennomføre skann når kontrastkonsentrasjon i høyre ventrikkel og venstre atrium er lik.
7
 

 

Pasienten instrueres i å holde pusten under billedopptaket for å unngå at 

respirasjonsbevegelsen forringer bildeserien. Innpustet må imidlertid ikke være for kraftig da 

dette øker fylningen av hjertet og blod uten kontrast fra vena cava inferior reduserer 

kontrastkonsentrasjonen i hjertet og koronararterier på dette tidspunkt. 

 

                                                
5 Dewey (2006)a  
6 Hamon (2006) 
7 Kitai (2007) 
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Støy er omvendtproporsjonal med kvadratroten av strømmen i røntgenrøret, mAs. Når 

spenningen over røntgenrøret, kVp, økes, får røntgenstrålene større evne til å trenge gjennom 

vev og gjenstander og støy fra kalk og stenter reduseres. Pasientdosen er proporsjonal med 

mAs og står i eksponentielt forhold til kVp. De fleste koronar CTA gjennomføres med 120 

kVp. 

 

Tidsmessig oppløsning, temporal resolution, vil si den tiden det tar for en CT-maskin å 

innhente nok data til å fremstille ett bilde. For maskiner med ett røntgenrør, vil denne tiden 

tilsvare en halv omdreiningstid, ofte 165 til 210ms. I løpet av denne tiden vil imidlertid 

koronararteriene ha forflyttet seg en hel del. Det er derfor ikke likegyldig når i hjertesyklusen 

billedopptaket finner sted. For arteria coronaria dextra og ramus interventricularis anterior vil 

tiden de er mest i ro ved en hjertefrekvens på 65 slag per minutt være midtdiastolisk, mellom 

70 og 80 % ut i R-R-intervallet. For ramus circumflexus derimot vil det hos omtrent 50 % av 

pasientene bli best bilder endesystolisk. 

 

For en CT-skanner med én strålekilde og rotasjonstid på 330 ms, er den tidsmessige 

oppløsningen 165 ms. I løpet av denne tiden er det ønskelig at vevet som avbildes ligger mest 

mulig i ro. Ved øket hjertefrekvens reduseres tiden hjertet ligger i ro. Det kan derfor være 

ønskelig å forbedre den tidsmessige oppløsningen. Dersom en henter data til et snittbilde fra 

fire påfølgende hjertesykluser, altså en fjerdedel fra hver av syklusene, vil den tidsmessige 

oppløsningen for opptaket bli forbedret med en faktor på fire i forhold til ved billedopptak fra 

én syklus alene. Dette kalles multisyklusrekonstruksjon og kan øke bildekvaliteten 

nevneverdig
8
. Dette fordrer selvfølgelig at hjertet holder konstant frekvens, og innehar derved 

eksakt samme posisjon i hver av de fire syklusene.  

 

Ved å gi CT-maskinen to røntgenrør i stedet for ett, vil en oppnå at den tidsmessige 

oppløsningen kan halveres, fra 165 ms til 82,5 ms for en maskin med rotasjonstid på 330 ms. 

Røntgenrørene plasseres da slik at deres strålegang danner en rett vinkel, med senter av 

gantryet i vinkelens toppunkt. De trenger da bare en kvart runde rundt pasienten hver for å 

hente nok data til ett snittbilde – ikke en halv runde som ved maskiner med én strålingskilde.  

 

                                                
8 Dewey (2006)b 
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Kalsiumscore
9
 

Det tas et oversiktsbilde for å lokalisere hjertet. Ut fra dette gjennomføres et billedopptak fra 

carina til apex cordis. Bildene tas med EKG-gating. For å bestemme en nøyaktig 

kalsiumscore, må forkalkning i tilknytning til klaffene skilles fra det som befinner seg i 

koronararteriene. Agatston metoden har tradisjonelt vært brukt til å beregne en score. For 

hvert område med forkalket plakk i koronararteriene, i hvert snittbilde, bestemmes arealet og 

maksimal attenuasjonsverdi. En attenuasjonskofaktor blir satt for hvert plakk, basert på 

attenuasjonsverdien målt i Hounsfield units, HU. Kofaktoren settes som 1 for plakk med 

attenuasjonsverdi fra 131 til 200 HU, 2 for 201 til 300 HU, 3 for 301 til 400 HU og 4 for 

verdier fra 401 HU og over. Arealet av hvert plakk multiplisert med kofaktoren gir en 

kalsiumscore. Med utgangspunkt i dette er det mulig å sammenlikne summen av plakk i hver 

arterie for seg eller se på en samlet verdi for pasienten.  

 

Basert på kalsiumscore kan en kategorisere en gitt pasients verdi som normal eller ingen 

forkalkning, lett forhøyet; 1 til 100, moderat forhøyet; 101 til 400 eller alvorlig forhøyet; over 

401. Selv om alvorlig forhøyet kalsiumscore ofte er assosiert med stenose i koronararteriene, 

brukes kalsiumscore til å anslå risikoen for en kardiovaskulære hendelser – ikke 

tilstedeværelsen av stenose. Den er altså et viktig element i forhold til en del konvensjonelle 

risikofaktorer for å kunne estimere sjansen for en kardiovaskulær hendelse.  

 

Det har utviklet seg enighet i den vitenskaplige litteratur om at bruk av kalsiumscore hos 

asymptomatiske pasienter kan endre risikoen de er klassifisert med ut fra tradisjonelle 

risikovurderinger, til et nivå hvor større grad av livsstilsendring og eventuell medikamentell 

behandling er nødvendig.
10

 

 

Fordi det medfører artefakter på bildene, er høy kalsiumscore forbundet med redusert kvalitet 

på koronar CTA. Dersom det oppdages en kalsiumscore over en gitt verdi vurderes invasiv 

angiografi fremfor CTA. Denne verdien vil variere fra institusjon til institusjon. Invasiv 

angiografi har en høyere diagnostisk verdi under slike forhold enn hva CTA har.
11

 Det er 

derfor vanlig å utføre en slik kaliumscore forut for koronar CTA. 

 

                                                
9 Halpern (2008) s.76-85 
10 Budoff (2006) 
11 Kuettner (2004) 
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Det er stor sammenheng mellom utbredelsen av plakk funnet ved kalsiumscore og risikoen for 

kardiovaskulære hendelser, men ikke nødvendigvis signifikante stenoser.
12

 Fordi det er bare 

aterosklerose som er assosiert med forkalkninger i koronararteriene, kan kalsiumscore brukes 

som et mål på den samlede forekosten av disse karforandringene.
13

 Kalsiumscore kan 

imidlertid ikke detektere ukalsifiserte plakk og kan ikke skille stabile fra ustabile plakk.  

 

Komplikasjoner 

Komplikasjonene ved koronar CTA kan grovt deles opp i legemiddelrelaterte, altså assosiert 

med kontrastvæsken eller andre av medikamentene som benyttes, og ikke legemiddelrelaterte.  

 

Når det gjelder alvorlige kontrastrelaterte komplikasjoner, er disse sammenfallende med 

mange av dem en også ser ved selektiv koronar angiografi. Sannsynligheten for alvorlige 

bivirkninger etter injeksjon av ikke-ionisk røntgenkontrast er på 0,03 %, uavhengig av 

modalitet. For ionisk kontrast er tallet 0,16 %. Sannsynligheten for bivirkning i det hele tatt 

ved ionisk røntgenkontrast, uavhengig av modalitet, er 4 % - 12 % og 1 % - 3 % for ikke-

ionisk røntgenkontrast. 90 % av de alvorlige bivirkningene knyttet til røntgenkontrast er 

anafylaktoide.
14

 Disse bivirkninger er dog i noen grad mulig å forhindre ved å forbehandle 

pasienten med stereoider og diphenhydramine, samt også bruk av ikke-ionisk kontrastmiddel 

og kontrastmiddel med lav osmolaritet.
15

 
16

 

 

Nyresvikt kan utvikle seg i tiden etter kontrastinjeksjon. Særlig gjelder det pasienter som får 

store doser kontrastmiddel (mer enn 3ml/kg), er hypovolemiske, har tidligere hatt nyresvikt, 

har diabetes eller har multippel myelom. Disse pasientene bør hydreres i for- og etterkant av 

undersøkelsen 
17

  

 

Øvrige legemidler som benyttes ved undersøkelsen er den betaadrenerge blokkeren 

metoprolol. En rekke bivirkninger er oppgitt for dette medikamentet. Blant de noe mer 

alvorlige som angis å ha en hyppighet på noe under 1 % er bronkospasme, muskelkramper og 

kardiogent sjokk hos pasienter med akutt hjerteinfarkt. Anafylaktiske eller anafylaktoide 

reaksjoner oppgis ikke blant bivirkninger og komplikasjoner til administrasjon av dette 

                                                
12 Schmermund (2003) 
13 Rumberger (2003) 
14 Cochran (2005) 
15 Goss (1995) 
16 Baim (2000) s.230-1 
17 Baim (2000) s.230-1 
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preparatet. Derimot er sjeldnere bivirkninger som kan karakteriseres som komplikasjoner 

trombocytopeni og gangren hos pasienter med kjent alvorlig perifer sirkulatorisk forstyrrelse. 

Disse skal ha en hyppighet på mindre enn 1 ‰.
18

 

 

For ikke-legemiddelrelaterte komplikasjoner, er blødning fra innstikkstedet et lite problem da 

det benyttes venøs tilgang. Derimot er det risiko for at hele eller deler av injiserte kontrast går 

subcutant. Dette er ubehagelig og kan gi inflammasjon lokalt, men ikke-ioniske 

kontrastmidler gir ikke opphav til nekrose. I motsetning til ved for eksempel MR-

undersøkelser, er heller ikke klaustrofobi en hyppig kompliserende faktor ved koronar CTA. 

 

Skader av røntgenstråler må oppgis som mulig komplikasjon til undersøkelsen. Disse er 

omtalt under overskriftene Strålehygiene. 

 

Koronar anatomi 

Det må bemerkes at det er variert forløp av arteriene fra person til person, og det er noe 

varierende dominans for den enkelte sides arterie hos forskjellige personer. Hvorvidt høyre 

eller venstre sides arterie dominerer, eller om det er en ballanse, avgjøres på bakgrunn av 

hvilken side som forsyner posteriore del av hjertet og hvilken koronararterie ramus 

interventricularis posterior får sin blodstrøm fra. Omtrent 20 % har en venstresidig dominans, 

10 % har en høyresidig dominans, mens 70 % har en balansert forsyning mellom høyre og 

venstre sides arterier. Ved en balansert forsyning får ramus interventricularis posterior blod 

fra høyre koronararterie.
19

 

 

Hjertet får vanligvis blod fra to koronararterier, arteria coronaria dextra (right coronary artery, 

RCA) og arteria coronaria sinistra (left main stem, LMS). De to kommer fra aorta fra 

henholdsvis høyre og venstre sinus Valsalva, like ovenfor aortaklaffen.  

 

Arteria coronaria dextra går i furen mellom høyre ventrikkel og atrium. Størrelsen anslås til 

3,9 ± 0,6 mm for dominante og 2,8 ± 0,5 mm for ikke-dominante. Den snor seg rundt høyre 

side av hjertet og fortsetter ofte i sulcus interventricularis posterior som ramus 

interventricularis posterior (right descending posterior artery, RDP) ned mot apex cordis. 

Denne forsyner posteriore del av septum interventricularis. Arteria coronaia dextra avgir 

                                                
18 Haukås (2008) s.937 
19 Putz (2006) 
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atrioventrikulære grener, rami atrioventriculares (AV-grener), i tillegg gjerne også en gren, 

ramus posterolateralis dexter, som fortsetter et stykke videre over i venstre sides sulcus 

atrioventricularis. Den forsyner posterolaterale deler av venstre ventrikkelvegg.  

 

Arteria coronaia sinistra måler 4,5 ± 0,5 mm, og deler seg nokså umiddelbart i to grener, 

ramus interventriculare anterius (left anterior descending artery, LAD) og ramus circumflexus 

(left circumflex artery, LCX). Disse er henholdsvis 3,7 ± 0,4 mm og 3,4 ± 0,5 mm eller 4,2 ± 

0,6 mm, avhengig av dominans. Hos omtrent 37 % deler arteria coronaia sinistra seg i tre hvor 

det i tillegg til de to nevnte er en ramus medianus som forsyner området mellom dem.
20

 

Ramus interventriculare anterius går på forsiden av hjertet ned mot apex cordis, og avgir 

diagonalgrener, rami laterales (left diagonal branches, LD1 og LD2). Forsyningsområdet er 

fremre del av septum interventricularis og anteriore og anterolaterale deler av venstre 

ventrikkels vegg. Ramus interventriculare anterius kan stoppe ved apex cordis, eller fortsette 

og legge seg over i sulcus intervnetricularis posterior.  

 

Ramus circumflexus forløper i venstre sides sulcus atrioventricularis og avgir grener i retning 

mot apex cordis, ramus marginalis sinister (left obtuse marginal branch, LOM1) og ramus 

posterior ventriculi sinister (left obtuse marginal branch, LOM2) som forsyner laterale og 

posterolaterale deler av venstre ventrikkels vegg. Hos personer med venstredominant 

blodforsyning er det ramus circumflexus som ender i ramus interventricularis posterior i 

sulcus interventricularis posterior mot apex cordis (RDP fra CX).
21

 
22

 

 

Bridging vil si at deler av koronararterien som vanligvis ligger i epikardiet forløper inn i 

myokard, slik at en får en muskelbro over arterien. Arterien har i tillegg en noe redusert 

lumen i det aktuelle området. Området har imidlertid noe tynnere tunica intima enn arterien 

for øvrig. Muskelbroene er nesten alltid lokalisert til LAD. Ofte er generelt utbredde 

aterosklerotiske forandringer fraværende i det intramurale området. Det er derved satt frem en 

hypotese om at stresset dette segmentet utsettes for beskytter mot aterosklerose. Andre har 

fremsatt hypoteser på det motsatte; at det kan skade endothelet og resultere i trombosering. 

                                                
20 Halpern (2008) s.35-53 
21 Grofová (2006) 
22 Baim (2000) s.211-56 
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Tilstedeværelsen av bridging kan ha en frekvens på opp mot 80 % har obduksjonsmateriale 

vist.
23

 

 

Funn 

I områder med utbredte forkalkninger, vil ofte den underliggende lumen fremstå utydelig. 

Kalk i arterieveggen gir ”blooming-artefakter” hvilket gjør lumen vanskelig å betrakte. Dette 

kan resultere i at områder uten stenose feilaktig blir karakterisert som stenotiske. Det er 

derved en tendensen til å overestimere graden av stenose på CTA.
24

 Fordi det kan være 

vanskelig å avgjøre om et kar er åpent eller stenotisk i områder med mye kalk i veggen, vil 

ofte stenoser stå tydeligere frem i områder hvor det ikke er veggforkalkning. Arteriestørrelse 

er en annen viktig begrensende faktor for vurdering av stenoser. Sensitiviteten er klart høyere 

for å detektere stenose i proksimale kar enn i distale.
25

  

 

Med 64-detektor CT og adekvat forberedelse for pasienten har Achenbach S. i sin studie 

rapportert varierende tall for sensitiviteten fra 88 % til 99 %, og spesifisitet fra 93 % til 97 % 

for koronar arteriestenoser sammenliknet med SCA. Den høye negative prediktive verdien på 

mellom 95 % og 99 % antyder at CTA kan være nyttig for å utelukke tilstedeværelsen av 

stenoser i en selektert gruppe. Rapporterte uevaluerbare åresegmenter er på mellom 0 % og 12 

%. Minst halvparten av tallene i denne studien er hentet fra studier hvor sammenlikningene er 

gjort per segment.
26

 

 

I en senere oversiktsartikkel som fokuserer på 64-detektor CT-skannere med per-segment-

sammenlikning har vist sensitivitet og spesifisitet på henholdsvis 76 % og 93 %, positiv 

prediktiv verdi på 82 % og negativ prediktiv verdi på 89 %.
27

  

 

Det er ikke nødvendigvis fullstendig overførbarhet mellom en studie basert på ”per segment-

analyse” og en studie basert på ”per pasient-analyse”. Dessuten tar en del studier ikke med 

pasienter som har for høy puls, arytmi, som ikke kan ta betablokkere eller har for høy 

                                                
23 Halpern (2008) s.35-53 
24 Leber (2005) 
25 Hoffmann (2004) 
26 Achenbach (2006) 
27 Roberts (2008) 
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kalsiumscore.
28

 Dette vil bidra til en høyere sensitivitet og spesifisitet enn det som vil være 

tilfelle for en mer heterogen befolkningsgruppe. 

 

Flere studier hvor det er brukt IVUS, intravaskulær ultralyd, har vist at det bør være mulig å 

skille kalkplakk fra fibrøse plakk og lipidholdige plakk ved hjelp av CT.
 29

 
30

 
31

 Selv om 

denne typen karakterisering kan virke lovende, vil stor grad av overlapp i tettheten for 

forskjellige typer plakk foreløpig begrense muligheten for å bruke CT til å forutsi stabiliteten 

av den enkelte plakklesjon.
32

 
33

 En annen variabel er plakkonturen. Den kan beskrives som 

glatt, ujevn eller ulcerert. Glatte plakk er oftest stabile, mens ujevne og ulcererte plakk ofte er 

ustabile. Store plakk og positiv remodellering er også forbundet med ustabile og sårbare 

plakk.
34

 

 

Strålehygiene 

Grey, Gy, er måleenheten for stråledose. Det er definert som mengden stråler som resulterer i 

en deponering av energi på 1 joule per kilo, 1 JKg
-1

. Den biologisk virksomme dose måles i 

Sievert, Sv. Måten å regne seg mellom de to enhetene er ved formelen H = WR x D, hvor H er 

antall sievert, D er antall grey og WR gir uttrykk for strålingens relative biologiske virkning. 

For røntgenstråler settes WR lik 1.
35

 

 

Det er i strålesammenheng antatt at risikoen for kreft er proporsjonal med mengden stråledose 

som er absorbert. Mengden absorbert stråledose er avhengig av hvilken type 

røntgenundersøkelse en blir utsatt for. En CT-undersøkelse med en effektiv dose på 10 

millisievert, 10 mSv, kan være assosiert med en økt risiko for kreft med dødelig utfall med 

omtrent 1 av 2000. Denne risikoen må sammenliknes med den naturlige insidensen for kreft 

med dødelig utfall i befolkningen generelt, hvilket i USA er omtrent 1 av 5.
36

 Likevel vil 

denne beskjedene økningen i risiko for dødelig kreft som røntgenstråling induserer for den 

enkelte representere en større bekymring dersom antall CT-undersøkelser økes vesentlig som 

for eksempel i forbindelse med et screeningprogram. Det må bli presisert at det er usikkerhet 

                                                
28 Achenbach (2006) 
29 Schroeder (2001) 
30 Nikolaou (2003) 
31 Schroeder (2004) 
32 Ferencik (2006) 
33 Pohle (2007) 
34 Gomberg (2008) s.86-114 
35 Universitetet i Tromsø, Miljøfysikk. http://www.afl.hitos.no/ 
36 Budoff (2006) 
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knyttet til estimering av risiko for kreftinduksjon ved lave doser stråling som en utsettes for 

ved diagnostiske radiologiske prosedyrer. Enkelte stiller spørsmålstegn ved evidensgraden for 

påstander om at lave doser er forbundet med øket kreftrisiko.
37

  

 

Strålingsdosen for en kalsiumscore er på mellom 3,3 og 5,9 mSv for kvinner og noe lavere for 

menn, mens med dosemodulering basert på kroppsvekt er stråledosen mellom 2,4 og 3,9 mSv 

for kvinner og tilsvarende noe lavere for menn.
38

 Det oppmuntres til å bruke prospektiv EKG 

trigging for å måle CACP, coronary artery calcified plaque. CACP er definert som områder 

større enn 1 mm
2
 med høyere attenuasjonsverdi enn 140 HU. Det har da blitt målt en effektiv 

dose på 1,0 til 1,8 mSv
39

  

 

I  litteraturen varierer rapporterte stråledoser fra koronar CTA mye avhengig av skanningenes 

parameterinnstillingen. Spenningene over røret i de publiserte protokollene varierer fra 120 til 

140 kVp og strømmen gjennom det varierer fra 150 til 600 mA. Nyere protokoller for CTA 

muliggjør økt kraftutnyttelse, med mulige innstillinger så høyt som 900 mA. Disse høyere 

innstillinger vil ytterligere øke stråledosen, som er et problem som må bli vurdert når disse 

protokollene benyttes.
40

 

 

Med moderne CT-maskiner er det mulig å utføre spiralopptak, såkalte heliske skann. 

Pasientbordet forflyttes da kontinuerlig mens røntgenrøret roterer rundt pasienten. Pitch eller 

skruegang vil forenklet si forholdet mellom bordets forflytningshastighet gjennom gantriet 

under skanning og tykkelsen av snittbildene. Liten hastighet på bordet gir lav pitch. Lav pitch 

gjør at det kan bli en del overlappende data for påfølgende snittbilder. Ofte brukes et slikt 

alternativ med lav forflytningshastighet og større grad av overlapp. Dette er en fordel ved at 

det gir tynne bilder som er av stor verdi for å se på hjertet med høy oppløsning. Haken ved 

denne overlappingen er den høyere stråleeksponeringen pasienten utsettes for.
41

 For 64-

detektors CT-maskiner er det rapportert fra 9,5 til 21,4 mSv.
 42

 

 

Ved retrospektiv EKG-gating er data fra alle faser av den skannede hjertesyklusen tilgjengelig 

fordi hele syklusen er skannet samtidig som korresponderende EKG er registrert. I de fleste 

                                                
37 Budoff (2006) 
38 Mahnken (2003) 
39 Budoff (2006) 
40 Budoff (2006) 
41 Budoff (2006) 
42 Earls JP(2008) 
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skann brukes derimot bare data fra diastolen til å danne bilder for å vurdere koronararteriene. 

På samme måte som ved retrospektiv EKG-gating registreres EKG samtidig som 

billedopptaket ved prospektiv EKG-gating. En kan derimot på forhånd definere i hvilke deler 

av hjertesyklusen en vil bestråle pasienten. Siden diastolen er mest interessant, betyr det at en 

egentlig bare er avhengig av høy ampere gjennom røntgenrøret i denne fase. Ved en EKG-

kontrollert modulering av strømmen reduseres stråleeksponeringen vesentlig uten å redusere 

bildekvaliteten. Det er rapportert stråledoser på 4,1 ± 1,8 mSv
43

 og 4,2 mSv 
44

 for denne 

undersøkelsen. 

 

Ved prospektiv EKG-gating er det i tillegg mulig å utføre en tilsvarende undersøkelse uten 

spiralteknikk. Såkalt ”step-and-shoot” benytter seg ikke av kontinuerlig, men sprangvis 

bordforflytning. Da korresponderer antall bilder for hver rørrotasjon med antall detektorer på 

maskinen. Ved slikt sekvensielt billedopptak bestråles pasienten kun i forhåndsdefinerte deler 

av hjertesyklusen, i motsetning til ved et spiralopptak med dosemodulering hvor pasienten 

bestråles hele tiden, men med mindre strøm gjennom røntgenrøret i løpet av ”uinteressante” 

deler av hjertesyklusen. I tillegg til at en ikke trenger like stort overlapp av billedopptaket, 

gjør det til sammen at stråledosen pasienten utsettes for reduseres ytterligere ved ”step-and-

shoot”.
45

 

 

Siden ”step-and-shoot”-teknikken er anhengig av at en kan forutsi tidspunktene for pasientens 

hjertes kontraksjon basert på foregående kontraksjon, er teknikken ikke egnet for pasienter 

med arytmi.
46

 Teknikken er mest anvendelig dersom frekvensen ikke vesentlig overstiger 63 

slag per minutt.
47

 

 

I Husmann et als studie ble det funnet en effektiv stråledose på 2,1 ± 0,6 mSv for koronar 

CTA i en 64-detektor CT med ”step-and-shoot”-protokoll.
48

 Earls et al rapporterte 2,8 ± 1,3 

mSv
49

 

 

                                                
43 Hirai (2008) 
44 Shuman (2008) 
45 Flohr (2005) 
46 Flohr (2005) 
47 Hausleiter (2008) 
48 Husmann (2008) 
49 Earls (2008) 



Koronar computertomografisk angiografi 

 

 18 

Fremtidig utvikling 

CT-radiologi er på samme måte som mye av radiologien ellers påvirket av den konstante 

teknologiske utviklingen. Det er mange variabler innen CT-teknologi som kan forbedres hver 

for seg eller sammen. Dette gjør at utviklingen går veldig raskt og at en stadig ikke kan si at 

en har det siste innen utstyr. Antall detektorer har vært sete for forbedringer. Etter at 

maskinene første gang ble produsert med flere enn én detektor, har antallet økt omtrent 

eksponentielt fra to til for tiden 512 detektorer. Foreløpig er ikke maskiner med mer enn 64 

detektorer særlig utbredt. Selv om strålebelastning for pasienten økte i forbindelse med 

innføring av multidetektor-CT, arbeides det med å redusere denne. To av tiltakene i 

forbindelse med hjerteundersøkelse er bruk av ”step-and-shoot” på egnede pasienter og 

dosemodulering basert på kroppsvekt. I 2005 kom også maskiner med to røntgenkilder for 

blant annet å øke den tidsmessige oppløsningen og derved kunne utføre undersøkelsene ved 

en høyere hjerterytme.
50 

 

2.2 Utredning av pasient med mistenkt iskemisk hjertesykdom  

I utredningen av en pasient med mistenkt iskemisk hjertesykdom finnes en rekke 

undersøkelsesmetoder. De kan grovt deles i to grupper; invasiv og non-invasiv. Selektiv 

koronar angiografi er å anse som invasiv, mens EKG, arbeids-EKG, scintigrafi og koronar 

CTA er på den annen side non-inavasiv.  

 

For en gitt pasient er det mest aktuelt med en non-invasiv undersøkelse dersom dens 

pretestrisiko for iskemisk hjertesykdom er lav eller intermediær.
51

 Faktorer som kommer med 

i en slik betraktning vil være kjønn, alder, familiær disposisjon, røyking, lipidstatus, 

blodtrykk, BMI og diabetes mellitus. For en pasient med høy risiko vil det derimot være mest 

aktuelt med en invasiv undersøkelse hvor det samtidig er mulighet for eventuell behandling. 

Forekomsten av iskemisk hjertesykdom er høyere i grupper av høyrisikopersoner enn 

lavrisikopersoner
52

.  

 

Avhengig av pasientens pretestsannsynlighet, symptomer og hvilken modalitet den først blir 

undersøkt med, er resultatet fra undersøkelsen avgjørende for hvilken modalitet pasienten 

videre blir utredet med. 

                                                
50 Siemens, Healthcare, Press Kits. http://www.medical.siemens.com/ 
51 Bøttcher (2007) 
52 Bøttcher (2007) 
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EKG: Elektrokardiogram 

EKG er en viktig modalitet for bruk i utredningsveien for pasienter med brystsmerter og 

mistenkt iskemisk hjertesykdom. Men ikke alle pasienter som utvikler hjerteinfarkt viser 

forandringer på EKG.
53

 Heller ikke pasienter med angina pectoris trenger å vise EKG 

forandringer. Initialt EKG ved mistenkt hjerteinfarkt har en sensitivitet på 20 – 60 % for akutt 

koronar sykdom.
54

 Spesifisiteten er på nesten 100 %.
55

 

 

Den elektriske aktiviteten fra depolarisering og repolarisering av kardiomyocytter sprer seg i 

det omkringliggende vevet. Denne kan detekteres ved bruk av et EKG-apparat. Apparatet 

registrerer endringer i spenningen mellom elektroder festet på kroppen. På den måten kan det 

vise på hvilken måte den elektriske aktiviteten sprer seg i hjertet i løpet at dets kontraksjons- 

og relaksasjonsfaser. På EKG-et vil en ved et akutt infarkt kunne se en utvikling fra spiss T-

bølge, gjennom T-bølgeinversjon, elevasjon av ST-segmentet og til Q-takk i avledningen over 

det infarserte området. ST-elevasjon er uttrykk for skadede kardiomyocytter, ikke 

nødvendigvis nekrotiserte. I infarsert vev vil den elektriske aktiviteten spre seg utenom dette 

området, endre retningen av depolariseringen og gi Q-takk i EKG-et. Tilsvarende kan en se 

motsatt rettede endringer i avledninger som ligger vis-à-vis fra skaden; det være seg T-

bølgeendringer, ST-depresjon eller høy, positiv R.
56

 

 

Ut fra kriteriene for akutt hjerteinfarkt er forandringer i elektrokardiogrammet som tyder på 

infarkt eller utvikling av Q-takker to av i alt fire alternative kriterier som sammen med 

troponinstigning gir diagnosen. De øvrige alternativene kriteriene er iskemiske symptomer 

eller koronar inngripen, slik som PCI eller ACB-operasjon; aortokoronar bypass.
57

  

 

EKG er en billig, rask og lite ressurskrevende undersøkelse. Den krever dessuten lite 

opplæring for den tekniske bruken og kan gjerne utføres i allmennpraksis. På grunn av lav 

sensitivitet kan en ikke nødvendigvis stole på et negativt EKG. Spesielt gjelder det for 

                                                
53 Myocardial infarction redefined - a consensus document of the joint European Society of 

Cardiology/American College of Cardiology Committee for redefinition of myocardial infarction. (2000) 
54 Norsk elektronisk legehåndbok. http://www.legehandboka.no/ 
55 Meland (2003) s.262-97 
56 Thaler (2007) s.207-48 
57 Stokke (2006) s.48-52 
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pasienter med lav eller intermediære pretestsannsynlighet. Positivt EKG vil imidlertid ofte 

føre til innleggelse og videre utredning, uavhengig av pasientens pretestsannsynlighet.
58

 

 

Fordi tidsfaktoren er kritisk for igangsetting av trombolytisk behandling ved hjerteinfarkt, har 

prehospitalt EKG blitt viktig. Prehospitalt EKG-opptak og –tolkning er med på å redusere 

tidsforsinkelsen fra ankomst i sykehus til start av trombolytisk behandling eller PCI.
59

 
60

 Det 

er også viktig for å bistå allmennpraktikeren når det vurderes om igangsetting av intravenøs 

betablokade eller prehospital trombolysebehandling er nødvendig der hvor det er lang 

transportvei til sykehus. Spesielt pasienter med ST-elevasjonsinfarkt vurderes for trombolyse 

i den sammenheng.
61

 

 

For angina pectoris trenger en ikke å ha forandringer i EKG-et i hvile, og 

arbeidselektrokardiogram kan da være en hjelp i utredningen og kan påvise 

belastningsavhengige utslag. 

 

A-EKG: Arbeidselektrokardiogram 

Arbeids-EKG er den mest anvendte metoden for å påvise koronar iskemi.
62

 Stenotiske 

koronararterier gir ofte ikke EKG-forandringer i hvile. Dersom en øker hjertets aktivitet og 

derved dets behov for oksygentilførsel, vil en kunne provosere frem forandringer på EKG-et. 

Dette fordi stenosen gjør at det ikke er mulig å øke blodstrømmen til den arbeidende 

hjertemuskulaturen tilstrekkelig. Belastningen består i Norge særlig av sykling på 

ergometersykkel. Det finnes tallrike protokoller for dette, men felles for dem er at de starter 

med lav belastning som øker gradvis.
63

 

 

Ved ST-senkning på mindre enn 1,5 mm vil det i normalbefolkningen og pasientgrupper med 

lav pretestsannsynlighet for koronararteriesykdom være mange falskt positive funn bedømt på 

grunnlag av anamnestiske og kliniske data. Sensitiviteten og spesifisiteten for ST-senkning på 

1,0-1,49 mm er henholdsvis 60-65 % og 85-90%.
64

 

 

                                                
58 Meland (2003) s.262-97 
59 Ljosland (2000) 
60 Aasheim (2003) 
61 Meland (2003) s.262-97 
62 Erikssen (2004) 
63 Erikssen (2004) 
64 Meland (2003) s.262-97 
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Spesifisiteten øker derimot med størrelsen på ST-senkningen, og kan ved mer enn 2 mm 

bekrefte koronararteriesykdom. Spesifisiteten er da på over 99 %, mens sensitiviteten er på 

30-35 %. Sensitiviteten kan bedres og kan komme nær 90 % ved bruk av tre høyre 

prekordialavledninger. Spesifisiteten vil ikke reduseres vesentlig av dette.
65

 Men resultatene 

må sammenholdes med pretestsannsynlighet og kliniske funn. Derved kan 

koronararteriesykdom med stor sikkerhet utelukkes ved lav og intermediære 

pretestsannsynlighet for koronararteriesykdom, og kommer spesielt til anvendelse som 

tilleggsundersøkelse der pretestsannsynligheten er intermediær.
66

 

 

Scintigrafi 

Scintigrafi er en billeddiagnostisk undersøkelse som benytter administrasjon av radioaktive 

isotoper. Teknikken gir et funksjonelt bilde av organet det radioaktive stoffet har affinitet for. 

Billedopptaket kan gjøres ved forskjellige teknikker. Konvensjonell scintigrafi benytter 

gammakameraer. Disse gir en todimensjonal fremstilling av det avbildede området. SPECT, 

singel-photon-emitting computer tomography, benytter også gammakamera. Et eller flere 

kameraer roterer her rundt pasienten, som ved tradisjonell CT, og kan tilsvarende en CT-

maskin generere snittbilder gjennom pasienten. PET, positronemisjonstomografi, er basert på 

positronemitterende nuklider, men kan også generere snittbilder av pasienten.
67

 

 

Myokardperfusjonsscintigrafi benyttes i utredning av pasienter med mistenkt 

koronararteriestenose. Ved undersøkelsen kan det brukes tetrofosmin eller sestamibi merket 

med radioaktivt technetium-99m eller det kan brukes thallium-201. Dette tas opp i 

hjertemuskulaturen tilnærmet proporsjonalt med blodtilførselen, og gjennomgår ikke 

redistribusjon. Derved kan en få et inntrykk av hvordan muskulaturen forsynes med blod. En 

injiserer intravenøst det radioaktive stoffet når pasienten er under maksimal belastning. Etter 

ca 45 minutter gjennomføres billedopptaket. I tillegg injiseres pasienten på ny med det 

radioaktive stoffet i hvile for å kunne sammenlikne de to fasene. Dette må skje tre timer eller 

mer etter belastningsfasen.
68

 Injeksjonene er vanligvis på mellom 750 og 1000 MBq.
69

 

 

                                                
65 Meland (2003) s.262-97 
66 Meland (2003) s.137-41 
67 The Free Dictionary. http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/ 
68 Prvulovich (2006) 
69 Robinson (2008) 



Koronar computertomografisk angiografi 

 

 22 

Undersøkelsen i hvile er vanligvis EKG-gatet. Derved kan en beregne hjertets 

ejeksjonsfraksjon og veggbevegelighet. Det radioaktive stoffet tas ikke opp i infarserte 

områder. Disse områdene vil derfor skille seg fra myokard for øvrig både i hvilefasen og i 

belastningsfasen. Ved iskemi vil det være opptaksdefekt i belastningsfasen, men normalt 

opptak i hvilefasen. Dette er et uttrykk for at en stenose begrenser kroppens evne til å øke 

blodstrømmen til deler av hjertemuskulatur under økt aktivitet og etterspørsel for oksygen.
70

  

 

Gjennomsnittlig sensitivitet og spesifisitet for myokard perfusjonsscintigrafi er henholdsvis 

86 % og 74 %.
71

  Undersøkelsens sensitivitet er imidlertid avhengig av om pasienten blir 

belastet tilstrekkelig. Som ved A-EKG benyttes gjerne ergometersykkel som 

belastningsmetode. Det er mulig å utføre belastningstesten ved farmakologisk stimulering av 

hjertemuskulaturen. En benytter seg da av adenosin. Adenosin brukes dersom ikke 

tilstrekkelig pulsøkning opp mot 85 % av aldersjustert maksimalpuls kan oppnås ved 

sykkelbelastning. Det kan dreie seg om fysiske årsaker eller manglende seponering av 

betablokkere. I tillegg skal pasienter som har venstre grenblokk belastes med adenosin. 

Årsaken er at en pulsøkning i seg selv vil hos disse kunne gi nedsatt perfusjon og derved 

falske positive funn, spesielt gjelder det for septum.
72

 

 

Andre årsaker til falske positive funn kan være vev som absorberer strålene fra myokard, slik 

som store mammae, store brystmuskler eller diafragma, særlig hos menn. For lav 

arbeidsbelastning og radioaktivitet fra lever, galle og tarm kan også være med på å gjøre 

funnene usikre.
73

 

 

99m
Tc-tetrofosmin gir ingen alvorlige bivirkninger direkte. Det er beskrevet lette bivirkninger 

som varmefornemmelse, kvalme og forbigående smaksforstyrrelser. Strålebelastning for 

myokard perfusjonsscintigrafi med 
99m

Tc-tetrofosmin er 8,9 mSv/1000 MBq i hvile, 7,1 

mSv/1000 MBq ved belastning.
74

  

 

Myokarscintigrafi bidrar til diagnostisk avklaring av koronararteriestenose og gjennomgått 

hjerteinfarkt. Undersøkelsen er bare litt mer valid enn A-EKG, og den er kostbar og 

                                                
70 Camm (2005) s.725-872 
71 Schuijf (2006) 
72 Akershus Universitetssykehus. Medisinske serviceavdelinger. http://www.msa.ahus.no/  
73 Akershus Universitetssykehus. Medisinske serviceavdelinger. http://www.msa.ahus.no/  
74 Higley (1993) 
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ressurskrevende. Den benyttes på pasienter der EKG er vanskelig å tolke, der pasienten ikke 

er i stand til å gjennomføre A-EKG, og der klinikk og A-EKG harmonerer dårlig.
 75

 

 

2.3 SCA: Selektiv koronar angiografi 

Formålet med selektiv koronar angiografi er å definere koronaranatomien og avgjøre grad av 

luminal obstruksjon av koronararteriene. Metoden er som nevnt å anse som gullstandarden på 

dette området. Koronar CTA er derimot overlegen når det gjelder kartlegging av anatomiske 

varianter.
76

 

 

Hos en større fraksjon, 20 % - 40 %, av pasientene som får utført selektiv koronar angiografi 

påvises det ingen stenoser
77

. Hvis signifikante stenoser kan utelukkes med tilfredsstillende 

resultat ved hjelp av non-invasive undersøkelser, kan en del av de selektive koronar 

angiografi-prosedyrene erstattes av andre undersøkelser, for eksempel koronar CTA. 

 

Metode, teknisk 

Det finnes prinsipielt to fremgangsmåter for å få tilgang til åresystemet. Det er den perkutane 

tilnærmelsen og den såkalte ”brachial cutdown”. ”Brachial cutdown” har de senere år blitt 

mindre brukt, og SCA domineres i dag av den perkutane tilgangen.
78 

 

 

Kort beskrevet går ”brachial cutdown” ut på å legge et snitt i fossa cubitalis på tvers av 

åreretningen. Arteria brachialis lokaliseres, friprepareres og kanuleres. Ved 

hjertekateterisering kan det være aktuelt å kanulere venen også for å få tilgang til begge siders 

hjertekaviteter. 
79

 

 

Ved den perkutane tilgangen kan flere arterier benyttes. Prinsippet er likt for alle. Arteriae 

femoralis og radialis er hyppigst brukt, men arteriae axillaris og brachialis, samt aorta 

lumbalis blir også tidvis brukt.
80

 Å utføre selektiv koronar angiografi med tilgang fra arteria 

radialis eller arteria brachialis tar noe lengre tid, men er forbundet med langt lavere 

komplikasjonshyppighet enn for arteria femoralis.
81

 

                                                
75 Meland (2003) s.262-97 
76 Kim (2006) 
77 Bøttcher (2007) 
78 Caputo (2000) s.101-24 
79 Caputo (2000) s.101-24 
80 Baim (2000) s.101-24 
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Arterien punkteres ved bruk av en Seldingerteknikken. Med denne teknikken punkteres huden 

og åren med en hul nål. Gjennom nålen føres en  ”guidewire”. Nålen kan så trekkes ut mens 

guidewiren fortsatt ligger inn i åren. Utenpå guidewiren trer en så et hylster som vil fungere 

som en ventil og muliggjøre innføring av utstyr og samtidig hindre at blod strømmer ut. Det 

er også mulig å sprøyte medikamenter direkte inn i denne. Ved å manipulere guidewiren, kan 

radiologen manøvrere den videre mot blodstrømmen til koronarostiene og inn i de enkelte 

koronararteriene. Prosessen er veiledet ved røntgengjennomlysning. Når guidewiren er på 

plass, tres et kateter utenpå den og føres inn i koronararteriene.
 82

 

 

Det er da mulighet for å injisere røntgenkontrast gjennom kateteret og inn i den enkelte 

koronararterie og gjennomføre billedopptak. En bruker da et lukket system for å hindre at 

luftbobler kommer inn i blodsirkulasjonen. En manifold, ofte med tre kraner, er tilkoplet 

kateteret. Den ene kranen er tilkoplet en trykkføler, den andre er tilkoplet en skyllevæske, og 

en siste er tilkoplet kontrastvæske.
83

  

 

Billedopptaket gjennomføres fra flere vinkler for de forskjellige arteriene – og for den 

enkelte, for å få best mulig oversikt over dem alle. På den måten får en et riktigere inntrykk av 

lesjoners lengdeutbredelse og eksentrisitet.
84
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Komplikasjoner 

Yu MY, Gao RL et al
 
 presenterer tall som 

viser at den totale komplikasjonsraten for 

pasienter som får utført selektiv koronar 

angiografi er 1,33 %, og den 

prosedyrerelaterte mortalitetsraten blir anslått 

til 0,02 %.
85

 Mortalitetsraten har gradvis blitt 

redusert fra ca 1 % i 1960.
86

 

 

Også komplikasjonene ved SCA kan deles i 

medikamentrelaterte og ikke-

medikamentrelaterte. 

 

For å unngå trombosering i forbindelse med innføring av instrumenter i pasientens 

blodomløp, behandles de med heparin i forkant av prosedyren. Dette kan bidra til 

blødningskomplikasjoner. De hyppigste ikke-medikamentrelaterte komplikasjoner er i studien 

til Yu MY, Gao RL et al
 
 funnet å være perifere vaskulære komplikasjoner med en 

insidensrate på 0,35 %. Videre anslås insidensraten for ikke-dødelige Q-bølgeinfarkter, 

koronararteriespasme, alvorlig arytmi og hjertesvikt ved koronar angiografi å være 

henholdsvis 0,01 %, 0,13 %, 0,29 % og 0,08 %. Kateterinduserte koronararteriespasmer er 

mest vanlig i RCA, men kan forekomme også i LAD. De er gjerne avhengig av katetertype, 

og kan unngås ved å skifte kateter eller injisere et kardilaterende medikament.
87

 Blant andre 

komplikasjoner nevnes også utvikling av arteriedisseksjon, tromboflebitt og cerebralt insult 

som mulige ved SCA.
88

 
89

 Infeksjoner er sjeldne.
90

 

 

Når det gjelder kontrastrelaterte komplikasjoner, er det også ved injeksjon av kontrastmiddel i 

koronararteriene en tendens til utvikling av karspasmer.
91

 For øvrig er allergiske reaksjoner 

viktig å være klar over. Komplikasjonene knyttet til kontrastvæsken er i stor grad 

                                                
85 Yu (2003) 
86 Baim (2000) s.35-65 
87 Baim (2000) s.211-56 
88 Baim (2000) s.230-1 
89 Norsk elektronisk legehåndbok. http://www.legehandboka.no/ 
90 Leroy (1996) 
91 Norell (2002) s.9-16 

Komplikasjoner  

Død 0,02 % 

Kardiogene  

Ikke-dødelig Q-bølge infarkt 0,01 % 

Koronar arteriespasme 0,13 % 

Hjertesvikt 0,08 % 

Alvorlig arytmi 0,29 % 

Perifere vaskulære problemer  0,35 % 

Kontrastrelaterte (ikke-ionisk) 1-3 % 

Alvorlig kontrastrelaterte 0,03 % 

Total komplikasjonsrisiko 1,33 % 
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sammenfallende med de som er beskrevet for koronar CTA, se Komplikasjoner under punkt 

2.1. 

 

Komplikasjoner knyttet til røntgenstråler er nærmere beskrevet under Strålehygiene. 

 

De uavhengige risikofaktorene for komplikasjoner ved koronar angiografi inkluderer ustabil 

angina pectoris, koronar flerkarsykdom, sykdom i hovedstammen av venstre koronararterie og 

hjertesvikt.
92

 

 

Funn 

Ved undersøkelsen er en primært på utkikk etter stenoser og okklusjoner, oftest forårsaket av 

aterosklerotiske forandringer. Stenoser ses som områder av karet med kaliberveksling. 

 

Graden av stenose uttrykkes som en reduksjon av lumendiameter i prosent i forhold til en 

antatt normal del av arterie i nærheten, DS%. DS% > 50 % defineres som signifikant stenose. 

Det kan også måles trykk over mistenkte stenoser under maksimal vasodilatasjon med 

adenosin.
93

 Stenoser som reduserer lumendiameter med 50 % er hemodynamisk signifikant 

ved at de reduserer karsengens mulighet til å øke flow. En stenose med 70 % 

diameterreduksjon fjerner karets mulighet til å øke flow over hvilenivå. Og en stenose på 90 

% vil gi redusert flow og redusert antegrad kontrastfylning.
 94

 

 

I den grad det er forsinket kontrastfylning av karet, er forsinkelsen av verdi ved diagnostisk 

angiografi. Det samme er det med en eventuell retrograd fylning av distale deler av karet. 

Disse funnene er vanligvis assosiert med proksimal obstruksjon, og fenomenet er spesielt 

viktig for å skille en stenose som ser ut til å være en total okklusjon fra en faktisk total 

okklusjon.
 
Dette er av betydning for om okklusjonen kan rekanaliseres perkutant.

95
 

 

I motsetning til konsentriske lesjoner vil eksentriske lesjoner ikke fremstå med 

kaliberveksling i alle projeksjoner, men snarere ved en kontrastdefekt. Disse krever derfor 

nærmere undersøkelse for å karakteriseres.  

 

                                                
92 Yu (2003) 
93 Bøttcher (2007) 
94 Baim (2000) s.211-56 
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Det finnes for øvrig en del ikke-aterosklerotiske koronararteriesykdommer som kan gi klinisk 

uttrykk som likner det en finner ved aterosklerotiske forandringer, og som kan visualiseres 

ved SCA. Disse er langt mindre hyppig enn de aterosklerotiske.  

 

Medfødte anomalier hvor en av koronararteriene løper mellom arteria pulmonalis og aorta, 

kan gjøre at koronarostiet komprimeres og flow reduseres. Dette kan gi symptomer på iskemi. 

Blant dem som kommer til hjertekateterisering har 0,1 % koronare fistler.
 
En koronar fistel 

kan bestå av en åpning mellom koronararterie og høyre ventrikkel, atrium, pulmonalarterie 

eller sinus coronarius. En fistel kan forårsake kronisk volumoverbelastning eller iskemi. 

Muskelbroer ser ut som lokalisert stenose, men normaliseres i diastole. Arterien avklemmes i 

systolen. Koronararterien løper her under et muskeldrag, ofte fra venstre ventrikkel. 

Forandringen ses i minst 5 % av normale angiogram fra pasienter uten tegn på iskemi i LAD-

gebetet. Forskjellige vaskulitter som polyarterittis nodosa og Kawasaki sykdom kan 

oppdages. Kawasaki sykdom, som helst tidfestes til barneårene, kan forårsake aneurysmer, 

stenoser eller tromboser. Stenoser etter strålebehandling av Hodgkins sykdom ses tidvis.
96

 

 

Strålehygiene 

Nivået av stråling som er nødvendig for å gi skade er relatert til dosen, og kan derfor 

bestemmes nokså nøyaktig. En stråledose på 3 Gy vil gjerne gi midlertidig hårtap, 2 til 6 Gy 

vil gi erythem i huden og 15-20 Gy vil gi deskvamasjon av det bestrålte område. Utsettes en 

for ca 6 Gy over flere uker vil det gi katerakt.
97

 
98

 For å se dette i forhold til konvensjonell 

angiografi, gir røntgengjennomlysning typisk en absorpsjon i hud på 0,02 til 0,05 Gy per 

minutt.
99

 I løpet av en undersøkelse mottar pasienten gjennomsnittlig en effektiv dose på 5 til 

7 mSv. 
100

 
101

 
102

 Dette er dog avhengig av innstillingene for apparatet.
103

  Dette viser seg 

blant annet ved at Hunold et al oppgir 2,1-2,5 mSv 
104

 

 

Stråledosen som må til for å for å gi hudlesjoner avhenger av flere faktorer, slik som typen 

lesjon, hvilket område av huden som eksponeres, omstendighetene rundt stråleeksponeringen 
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og pasientvariabler som for eksempel alder. Skadene blir imidlertid ikke synlige før opptil to 

uker etter eksponering. Per 2002 var det ingen faste bevis på at det å jobbe med 

røntgenveiledede behandlingsprosedyrer disponerer for kreftutvikling. Det er derimot 

registrert flere individuelle tilfeller av stråleindusert anaplastisk anemi, osteonekose og 

katerakt blant denne yrkespopulasjonen. Mye av kunnskapen som finnes om stråleindusert 

malignitetsutvikling kommer fra kunnskap innhentet fra atombombesprengning og ofre etter 

dette. Ekstrapoleringer fra slike hendelser ned til strålebelastningen pasienter og ansatte blir 

utsatt for på et røntgenlaboratorium er en stor del av den erfaringsmessige bakgrunnen for 

strålehygienen som praktiseres.
 105

  

 

Prinsippene for strålehygiene knytter seg til eksponeringstid, avstand til strålekilde og 

skjerming av pasient og personale. Stråledosen er direkte relatert til tid i strålefeltet. Dersom 

tiden halveres, halveres derfor også stråledosen personen belastes med. Det er derfor i 

strålehygienisk øyemed ønskelig med lavest mulig eksponeringstid. Overvåkning av 

personalet med bruk av dosimeter og dosegrenser vil være med på å kunne begrense den 

samlede eksponeringen for den enkelte. Avstandens relevans bygger på at intensiteten av 

røntgenstråler i luft avtar omvendt proporsjonalt med kvadratet av avstanden til strålekilden, 

den inverse kvadratloven. Økes avstanden til det dobbelte, faller altså intensiteten til 

fjerdeparten, økes avstanden til det tredobbelte, faller intensiteten til niendeparten osv. For en 

operatør på en angiografisk lab begrenser dens oppgaver nødvendigvis maksimal avstand fra 

røntgenrøret noe. Annet personale tilstede under undersøkelsesprosedyren er på den annen 

side noe mer fleksible hva gjelder avstand til strålekilden. Diverse skjermer benyttes for å 

redusere den direkte strålingen mot personalet. Dosene som operatøren utsettes for er derved 

ikke hoversaklig direkte stråling, men spredt stråling reflektert fra pasienten. 0,5 mm bly, som 

er standard for blyfrakker, reduserer stråleintensiteten med omtrent 90 %. Det er derfor et 

effektivt tiltak for å beskytte personalet. Benmargen er spesielt sensitiv for stråling, og vernes 

godt med blyfrakk. Øyne, hender og thyroidea er andre deler av kroppen som gjerne 

prioriteres i strålehygieniske sammenhenger. En liten undersøkelse som ble gjort i 1992 blant 

angiografioperatører viser derimot at verneutstyr som blybriller, skjermer, blyhansker og 

thyroideabeskyttelse avvises av mange. Ubehag ved bruk og ubeleilighet kan være 

medvirkende her.
106
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Når det kommer til pasienten og vurderinger innen strålehygiene som knyttes til den, er 

betraktninger rundt nytte- og kostnadsprinsippet viktige. Hvilken nytte og helsegevinst gir 

informasjonen som erverves gjennom undersøkelsen, satt opp mot de ulemper, slik som 

stråleskader, det medfører for pasienten, men også for personalet. Før den utføres, bør det 

derfor ikke være tvil om at angiografiundersøkelsen skal være nyttig for pasienten. Der det er 

mulig bør modaliteten velges ut fra hva som gir pasienten lavest mulig stråledose. 

Røntgenapparater bør også vedlikeholdes slik at doseeffektiviteten blir høyest mulig. Jevnlige 

målinger og justeringer, og oppdatering og utskiftning av utstyret er av betydning i et slikt 

øyemed. Operatøren bør dessuten vite dosegrenser for ioniserende stråling og bør begrense 

undersøkelser og behandling deretter.
 107
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3 Klinisk del 

Hensikten med studien var å se på hva som er årsaken til at en andel av pasientene undersøkt 

med koronar computertomografisk angiografi, CTA, ikke får konkluderende svar. De må 

henvises videre til selektiv koronar angiografi, SCA, for å få endelig svar på om det foreligger 

stenose eller ikke.  

 

3.1 Materiale og metode 

Pasientene som er undersøkt ble valgt ut fra en liste over alle pasienter som ble henvist til 

koronar CTA ved radiologisk avdelig, Ullevål universitetssykehus, på grunn av mistenkt 

iskemisk hjertesykdom, og fikk utført CT-undersøkelse av hjertet i tidsrommet 1. oktober 

2007 til 1. oktober 2008. Basert på avdelingens radiologers analyse av undersøkelsen, var det 

blitt tatt standpunkt til om det var behov for videre utredning med SCA. Ved koronar CTA-

underøkelser ble åresegmenter med diameter større enn eller lik 2 mm, vurdert ut fra CT, 

betraktet.  

 

Inklusjonskriteriene i studien var at pasienten etter endt CT-undersøkelse hadde åresegmenter 

som ikke lot seg vurdere eller det var mistenkt stenose, hvilket krevde tilleggsundersøkelse 

med SCA for endelig avklaring. 

 

Beskrivelsen fra henholdsvis CT og SCA ble for hvert åresegment, for hver av pasientene, 

plottet inn i et elektronisk regneark. Samtidig ble årsaken til at enkelte segmenter, hos den 

enkelte pasient, ikke var vurderbare plottet i en egen tabell.  

 

Til sammen ble 33 pasienter med i studien. Derav fikk fire pasienter kun utført kalsiumscore, 

og ble på grunn av for høy score sendt videre til SCA. Én av pasientene fikk kun utført CT-

undersøkelse, denne med spiralteknikk. Årsaken var vurdering av hvorvidt profylaktisk 

behandling mot hjerte-karsykdom skulle initieres, og det ble ansett for ikke nødvendig å 

gjennomføre SCA, tross uevaluerbare segmenter. Inntil 16 åresegmenter ble hos hver av de 

øvrige 28 pasientene vurdert. Til sammen ble 365 segmenter på 2 mm eller større 

sammenliknet ved CT versus SCA. Det var mellom 9 og 16 segmenter per pasient, 

gjennomsnittlig 13,0 segmenter, standardavvik 1,88. 
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Sju pasienter fikk utført undersøkelsen med ”step-and-shoot”, to med både ”step-and-shoot” 

og spiral. De øvrige 19 pasientene ble undersøkt med bruk av spiralteknikk.  

 

Alderen på studiepopulasjonen var gjennomsnittlig i underkant av 59 år ved CT-

undersøkelsen. Eldste deltaker var 75 år, yngste var 40 år. Standardavvik var 8,23. Tiden 

mellom CT og SCA var gjennomsnittlig 17,7 dager, med standardavvik på 11,15. 

 

Undersøkelsene ble utført med en Philips 64-detektorraders CT-maskin. SCA ble utført på en 

av fire angiografilaboratorier ved avdelingen. Stenosene ble i ettertid vurdert med Centricity 

software fra General Electric. Tallmaterialet ble behandlet i Microsoft Excel.  

 

3.2 Resultater 

Per pasient 

Med CT ble det hos 15 

pasienter ikke registrert 

åresegmenter med 

stenose. Disse ble 

undersøkt med SCA på 

grunn av segmenter 

som ikke sikkert kunne 

vurderes. Hos 7 

pasienter ble det 

registrert at alle åresegmentene lik eller større enn 2 mm kunne vurderes med CT. Disse ble 

undersøkt videre med SCA fordi det var blitt funnet en eller flere signifikante stenoser. 13 

pasienter fikk påvist en eller flere stenoser med CT. Etter SCA ble det funnet at 7 pasienter 

hadde en eller flere stenoser og de øvrige 25 pasientene hadde ingen stenoser. 

 

Av de fire pasientene som kun fikk utført kalsiumscore, ikke CTA, i tillegg til SCA, hadde to 

av dem stenoser. Til sammen var det tre stenotiske åresegmenter blant disse fire pasientene. 

På grunn av kalk, lite kontrast og bevegelsesartefakt var tre segmenter ikke evaluerbare hos 

pasienten som ikke fikk utført SCA. 

 

Prevalensen av stenoser var i studiepopulasjonen 21,2 % (n=7) av pasientene. 
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Per segment 

Blant de 365 åresegmentene lik eller 

større enn 2 mm var fordelingen ut 

fra CT-undersøkelsen 129 på ”ikke 

vurderbar”, 26 på ”signifikant 

stenose”, 210 på ”ikke signifikant 

stenose”. Dette gir henholdsvis 

fordelingen 35,3 %, 7,1 % og 57,5 

%. Gjennomsnittlig var det 8,6 ikke-

vurderbare åresegmenter hos hver av 

de 15 pasientene hvor det ikke med sikkerhet ble funnet stenose på CT. Etter SCA ble det 

funnet 27 åresegmenter med signifikant stenose og 338 uten signifikant stenose. Fordelingen 

av de 365 er som følger av tabellen. 

 

Blant de 129 åresegmentene som ved hjelp av CT ikke var vurderbare, ble det registrert til 

sammen 182 årsaker til at de ikke kunne vurderes. For enkelte segmenter var det altså flere 

årsaker til at de ikke kunne vurderes. Fordelingen av årsaker var som følger. Hypoplastisk 

segment: fem (2,7 %), for mye kalk: 85 (46,7 %), bevegelsesartefakter: 30 (16,5 %), for lite 

kontrast: 31 (17,0 %), for lav mAs: 31 (17,0 %). 

 

Blant åresegmentene som på CT ikke var vurderbare, var det stenose i 11 (8,5 %) av dem og i 

118 (91,5 %) var det altså ikke stenose.  
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For seks av de 11 stenosene funnet blant de ikke-vurderbare segmentene var kalk årsak til at 

de ikke kunne vurderes. Én av disse seks hadde i tillegg for lav mAs. De siste fem var 

beskrevet som hypoplastiske og var på den bakgrunn ikke vurderbare. 

 

Prevalensen av stenoser blant de undersøkte segmentene var 7,4 % (n=27) av åresegmentene. 

 

3.3 Diskusjon 

For å fremstille et mest mulig helhetlig bilde av studiepopulasjonen, er det i diskusjonsdelen 

valgt å integrere per segment- med per pasientresultatene.  

 

Åresegmenter som på koronar CTA ikke er konklusive er en kilde til at pasienter bli henvist 

til SCA. Pasienter med disse åresegmentene kan derfor sies å bli håndtert på lik linje med dem 

som fremviser tegn på signifikant stenose, ved at de blir henvist til SCA. Dette gjør at et 

større antall pasienter uten stenose blir sendt til SCA. Ut fra tabellen under Resultater ser en at 

det ble funnet 11 stenoser blant de pasientene som ble henvist til SCA på grunn av 

uevaluerbare åresegmenter, 15 pasienter i antall. Gitt at det ikke er flere enn én stenose hos 

hver pasient, vil 27 % av de i denne gruppen ha fått utført SCA som resulterte i negative funn. 

Ved flere stenoser per pasient blir dette tallet høyere.  

 

Vi ser at artefakter på grunn av kalk er en viktig årsak til at 46,7 % av de ikke-vurderbare 

åresegmentene ikke kunne vurderes. Dette kan være med på å underbygge tidligere 

konklusjoner fra litteraturen som sier at koronar CTA ikke egner seg for pasienter med høy 

risiko for kardiovaskulære hendelser. Disse har ofte høyere Agatston-score enn grupper med 

lavere risiko.
108

  

 

Ikke bare på grunn av sannsynlighet for mindre kalk, og derved en bedre undersøkelse, bør 

pasientens risiko for iskemisk hjertesykdom estimeres. Men satt i sammenheng med funnet på 

CT gjør det at diagnosen blir sikrere.
109

 For en pasient med lav pretestsannsynlighet er det lav 

sannsynlighet for at den har koronar arteriestenose, uansett hva CT-undersøkelsen 

konkluderer med. Tilsvarende vil det for en pasient med høy pretestsannsynlighet være høy 

sannsynlighet for at den har stenose, uansett hva CT-undersøkelsen sier. Det vil derfor være 
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mest hensiktsmessig for disse siste pasientene å bli henvist direkte til SCA, fremfor koronar 

CTA. 

 

For seks av de 11 stenosene blant de ikke-vurderbare segmentene var kalk årsak til at de ikke 

kunne vurderes. Dette viser at i områder med mye kalk er det vanskelig å klart avgjøre om det 

foreligger en signifikant stenose.  

 

Det bør være et mål å redusere antallet segmenter som ikke er vurderbare på grunn av kalk til 

et minimum. Dersom det lar seg gjøre å bedre selektere ut pasientene det dreier seg om før 

koronar CTA, bør de sendes direkte til SCA. Da kan en kanskje unngå en del av segmentene 

som er ikke-konklusive etter koronar CTA. De fire pasientene som ble henvist direkte til SCA 

på grunn av for høy Agatston-score er eksempel på nettopp dette. Klarer en å redusere antallet 

ikke-konkluderende segmenter på koronar CTA som skyldes kalk på en slik måte, vil derved 

nødvendigvis antallet segmenter uten stenose på SCA også stige – fordi en vil øke antallet 

SCA-pasienter mer enn med bare dem som har stenoser.  

 

Dersom pasienter har vært til koronar CTA tidligere og det er funnet vanskelig vurderbare 

segmenter på grunn av kalk bør en vurderer eventuelt å sende pasienten direkte til SCA. Dette 

er selvfølgelig vanskelig å vurdere da det er lite sammenheng mellom den kliniske 

presentasjonen av koronarsykdom og patensen av de enkelte karene.
110

 

 

Det andre alternativet er å bedre mulighetene for å kunne diagnostisere stenoser i kalsifiserte 

åresegmenter med CT. Derved vil andelen uevaluerbare segmenter synke, uten at pasienter 

sjaltes utenom CT-undersøkelsen. Videre teknologisk utvikling vil kanskje bidra til dette. 

Med dagens teknologi kan en ved å øke kVp oppnå mer gjennomtrengelige røntgenstråler, og 

en vil på den måten kunne unngå en del blooming-artefakter fra kalken.  

 

17,0 % av de ikke-vurderbare segmentene kunne ikke vurderes på grunn av for lav mAs. Ved 

skanning av adipøse pasienter må mAs eller kVp økes for å begrense støyet på skannet. I 

teorien vil en øket kVp redusere kontrasten i bildene, men dette er vanligvis ikke et stort 

problem ved koronar CTA.
111

 Ulempen er at stråledosen pasienten utsettes for økes når mAs 

eller kVp økes. Ved mer aktivt å registrere kroppsvekt hos pasienten og koble dette med 
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skannparametrene, kan andelen av vurderbare åresegmenter økes uten at stråledosen blir 

urimelig høy.  

 

Bevegelsesartefakter vil gjerne være assosiert med arytmi eller høy hjertefrekvens. Adekvat 

forbehandling av pasientene og at de følger restreksjoner på inntak av frekvensøkende 

substrater er selvfølgelig viktig. Seleksjon av pasienter med kjent arytmi som vanskeliggjør 

skannet er essensielt for å redusere uevaluerbare segmenter. Nyere CT-maskiner blir mindre 

og mindre avhengig av stabil frekvens på grunn av bedre tidsmessig oppløsning og flere 

detektorer. 16,5 % av de ikke-vurderbare segmentene hadde bevegelsesartefakter som årsak til 

at de ikke kunne vurderes.  

 

For lite kontrast er gjerne assosiert med tekniske feil knyttet til undersøkelsen. En kan også 

tenke seg at segmenter som befinner seg distalt for en større stenose eller total okklusjon ikke 

vil få adekvat kontrastfylning. Personale med mer erfaring vil kunne være med på å redusere 

hyppigheten på 17,0 % som årsak til at segmenter ikke kan vurderes. 

 

Fem segmenter ble vurdert som hypoplastiske, og utgjorde 2,7 % av de uevaluerbare. 

Samtlige av disse fem segmentene viste stenose på SCA. Også her kan sannsynligvis mer 

erfaring være med på å redusere dette tallet. Likevel kan en argumentere for at åresegmenter 

som fremstår som hypoplastisk bør undersøkes videre uansett, slik som ble – av varierende 

årsaker – gjort for i disse pasientene.  

 

Er en andel uten stenose på 27 % blant de uevaluerbare åresegmentene som henvises til SCA 

unødvendig høy? Ut fra at SCA er en invasiv undersøkelse som er mer omfattende med risiko 

for flere og mer alvorlige komplikasjoner, bør det være et mål å redusere antallet unødvendige 

SCA-undersøkelser til et minimum. Hvorvidt disse 27 % er en unødvendig høy andel må bero 

på muligheten for å selektere disse ut nettopp ved koronar CTA, eventuelt tidligere i 

utredningsforløpet. Fordi en i dag, ved hjelp av CT, ikke kan avgjøre om disse har stenose 

eller ikke, er det nødvendig å henvise dem videre for å avklare spørsmålet. Men ved å se på 

årsakene til at de er uevaluerbare, som her, kan det se ut til at det er et potensial til å øke 

andelen som er evaluerbare etter koronar CTA. På den måten kan sannsynligvis også antallet 

SCA-pasienter uten stenose reduseres. 
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  Bilde 1 

4 Kasuistikk 

I det følgende presenteres tre av pasientene hentet fra studiematerialet. De aktuelle pasientene 

er valgt ut for å illustrere noen av funnene fra studien. 

 

4.1 Kasus I; mann, 73 år 

Henvisning 

Pasienten er henvist på grunn av anfall med supraventrikulær tachykardi med frekvens på 160 

til 180 slag per minutt. Anfallene ledsages av at det svartner for øynene på ham. Ekko 

kardiografi viser insuffisient aortaklaff. EKG er normalt. Henvisende lege mistenker 

sammenheng mellom funnene, men ønsker å utelukke aterosklerotisk koronarsykdom. 

 

Skann 

Kalsiumscore var normal, målt til 0. Hjertefrekvensen ved undersøkelsen var 55 slag per 

minutt uten administrasjon av betaadrenerg blokker. Undersøkelsen var av middels kvalitet og 

ble utført med spiralteknikk.  

 

Koronar CTA 

Pasienten har et relativt stort hjerte. LMS, LAD 

og CX er upåfallende. Det samme gjelder de 

mindre grenene herfra. LD2 er derimot for liten til 

å kunne vurderes. LOM1 er kraftig og avgår svært 

proksimalt på CX. Den avgår imidlertid fra CX, 

ikke fra LMS slik en ramus medianus gjør. RCA 

er glatt og uten kalk, men er sete for en brå 

kaliberreduksjon i midtre segment (bilde 1). Det 

er vanskelig å avgjøre om funnet representerer en 

okklusjon av arterien eller om det er et uttrykk for 

at arterien er lite utviklet, hypoplastisk. Området 

som vanligvis forsynes av RCA vil da i større 

grad forsynes av de øvrige arteriene. 
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 Bilde 2 

På grunn av usikkerheten rundt funnet i RCA ble pasienten henvist til SCA. Undersøkelsen 

ble utført 12 dager senere. 

 

SCA 

SCA viser at 

diameterreduksjonen i RCA som 

ble oppdaget med CT ikke er en 

patologisk stenose (bilde 2). 

Samtlige arterier er åpne. LAD 

bemerkes å slå seg rundt apex 

cordis og forsyner deler av bakre 

septum interventriculare. Dette 

kan være forenelig med at RCA 

er hypoplastisk. 

 

Pasienten fikk ingen 

intervensjonsbehandling. 

 

4.2 Kasus II; mann 58 år 

Henvisning 

Pasienten er henvist til CT koronar angiografi på grunn av brystsmerter og dyspnoe ved 

anstrengelser. Smertene har ingen utstråling.  

 

Fra tidligere er pasienten frisk og bruker ingen medisiner. Han har imidlertid røkt 15 sigaretter 

daglig frem til noen måneder før undersøkelsen og har en søster som har gjennomgått 

hjerteinfarkt. Klinisk undersøkelse og EKG viser normale funn. Ekko kardiografi og 

dopplerundersøkelse av halskarene viser normale funn. Det er utført A-EKG som ble stanset 

på grunn av tretthet i bena. Pasienten hadde da ikke iskemitegn på EKG-et og ikke dyspnoe, 

men litt brystsmerter.  
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 Bilde 3 

  Bilde 4 

Skann 

Ved CT-undersøkelsen ble det før 

kontrastinjeksjon målt kalsiumscore. Den 

ble satt til 70, altså en lett forhøyet verdi. 

Bilde 3 illustrerer funn ved kalsiumscore. 

Angiografien ble gjennomført med 

spiralteknikk, og pasientens 

hjertefrekvensen var på 57 slag per minutt. 

Det ble ikke gitt betaadrenerg blokker i 

forkant av undersøkelsen. Undersøkelsen ble 

vurdert til å være av god kvalitet.  

 

Koronar CTA 

Undersøkelsen viser at det er kalkplakk i midtre del av LAD og ved avgangen til LD2. Det er 

også noe kalk distalt for avgangen til 

LD2 i LAD. For øvrig er det lite kalk 

i koronararteriene. Midtre LAD og 

LD2 er, på grunn av kalk, ikke 

sikkert uten stenose, og det 

mistenkes en stenose ved ostiet til 

LD2. Videre ser det ut til å være en 

stenose litt ut på LD1 (bilde 4). RCA 

får raskt diameter under 2 mm, og 

midtre og distale del kan derfor ikke 

vurderes. Det samme gjelder for 

LOM1. LMS er i beskrivelsen ikke 

anmerket som stenotisk (bilde 5). 
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  Bilde 5    

 Bilde 6 

Pasienten ble sendt til SCA på grunn av 

stenosen i LD1 og usikkerheten rundt 

kalken i midtre LAD og ostielt i LD2. 

SCA ble utført åtte dager senere. 

 

SCA 

SCA viser at kalken i midtre del av 

LAD, som på CT ikke sikkert kan 

vurderes om utgjør stenose, faktisk 

representerer et område med omtrent 50 

% stenose. Både LD1 og LD2 er 

imidlertid normale (bilde 6). For øvrig er det en signifikant stenose proksimalt i LMS (bilde 

7). Denne ble ikke oppdaget ved hjelp av CT-angiografi. I likhet med funnet på CT finner en 

også på SCA at RCA er liten. 

 

Går en tilbake og gransker 

bildene fra CT-

undersøkelsen på nytt med 

spesielt fokus på LMS, 

finner en at det er lite, men 

noe, kalk i proksimale del 

av dette åresegmentet. 

Koronararterien har 

imidlertid et vinklet forløp 

like etter avgangen fra 

venstre sinus Valsalva, 

hvilket gjør den noe 

vanskelig å 

anskueliggjøre. 

Lumendiameter i dette området er lett redusert i forhold til lengre distalt i LMS.  

 

Pasienten ble henvist til thoraxkirurgisk avdeling for å få utført aortokoronar bypassoperasjon, 

ACB.  
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 Bilde 7 

    Bilde 8 

4.3 Kasus III; mann 49 år 

Henvisning 

Pasienten er henvist til koronar CT-

angiografi på grunn av 

anstrengelsesutløste brystsmerter.  

 

Han har stor hereditær belastning av 

koronarsykdom og diabetes mellitus. 

Selv tablettbehandles han for nettopp 

diabetes mellitus, i tillegg til 

hypertensjon og hyperkolesterolemi.  

 

Ti måneder før CT-undersøkelsen fikk han utført A-EKG. Denne viste sannsynlige 

iskemiforandringer inferolateralt. Det ble konkludert med normale funn etter påfølgende 

utredning med myokardscintigrafi. 

 

A-EKG like før CT-undersøkelsen avbrytes på grunn av venstresidige brystsmerter og 

tilkommet ST-depresjon i V5, V6 og standardavledning III. Normalisering av EKG og 

smertefrihet ved belastingsstans. 

 

Skann 

Med 150 i kalsiumscore har pasienten en 

moderat forhøyet verdi. Undersøkelsen videre 

ble utført med spiralteknikk, og ble vurdert til å 

være av middels kvalitet. Hjertefrekvensen var 

72 slag per minutt, med noe arytmi. Det ble ikke 

gitt betaadrenerg blokker.  

 

Koronar CTA 

LMS og videre CX og grenene herfra er 

vurderbare og har ingen stenoser. Det er 

imidlertid flere områder langs hele lengden av 

RCA og ut i RDP med kalk og mulige stenoser 
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Bilde 9 

Bilde 10 

(bilde 8). Det samme gjelder for LAD og 

diagonalgrenene herfra, LD1 og LD2. Områdene kan ikke 

med sikkerhet vurderes om har stenose eller ikke. Ellers 

har pasienten en kraftig LAD som slår seg rundt apex 

cordis. Det kan for øvrig bemerkes at denne 

koronararterien i et område like distalt for der hvor LD2 

avgår har et intramuralt forløp, bridging (illustrert med 

bilde 9). Det er ikke kalkforandringer i dette området. 

 

På grunn av de mange uavklarte åresegmentene 

gjennomgikk pasienten etter 20 dager selektiv koronar 

angiografi. 

 

SCA 

SCA viser at LMS, CX og LAD er åpne, men med noe veggforandringer proksimalt. Det er 

for øvrig en kort stenose i midtre segment av RCA og en langstrakt stenose lenger distalt i 

RCA (bilde 10). I samme seanse ble stenosen distalt dilatert med ballong og det ble satt inn 

tre stents i RCA (bilde 11).  
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Bilde 11 

 

 

Det kan nevnes at pasienten ble utsatt for ny SCA noen måneder senere. Han ble da behandlet 

med ballongdilatasjon og stent distalt i RDP og ved delingen til AV-grenene.  
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5 Oppsummering og vurderinger 

CT-teknologien har vært i bruk i mange år. Utviklingen skjer raskt, og det er derfor vanskelig 

å fremstille et tidsriktig riktig bilde av denne teknologien. Byr denne utviklingen frem en 

anledning for å la koronar CTA ta over plassen for modalitetene som brukes i dag i 

utredningen av pasienter med mistenkt iskemisk hjertesykdom?  

 

Dagens koronar CTA har høy sensitivitet, men noe lav spesifisitet. Sammenliknet med 

myokardscintigrafi har den både høyere sensitivitet og spesifisitet. Dette peker i retning av at 

pasientene kan henvises til koronar CTA fremfor myokardscintigrafi. EKG og A-EKG har 

derimot høyere spesifisitet, og henholdsvis noe lavere og lik sensitivitet som koronar CTA. 

 

Av komplikasjoner til koronar CTA ser de medikamentinduserte ut til å være av størst 

hyppighet. Malignitetsutvikling som følge av strålebelastning kan derimot være av større 

alvorlighet og betydning. Stråleinduserte skader er et aktuelt bekymringsmoment som har 

vært drivkraften bak reduksjonen av strålebelastningen ved koronar CTA. Selv om dette har 

bidratt til en utvikling i positiv retning, er fremdeles strålebelastningen en ulempe ved CT-

undersøkelsen som EKG og A-EKG ikke er omfattet av. Under optimale forhold er 

strålebelastningen omtrent lik ved myokardscintigrafi og ved koronar CTA med kalsiumscore. 

 

SCA er fortsatt, rent diagnostisk sett, å foretrekke i utredningen av pasienter med mistenkt 

iskemisk hjertesykdom. Sammenlagt strålebelastning ved koronar CTA med kalsiumscore er 

noe høyere enn eller lik som ved SCA. Også dette gjelder under optimale forhold ved CT-

undersøkelsen. 

 

Ved koronar CTA fremstilles et godt bilde av anatomien generelt i det avbildede området, noe 

som kan hjelpe til i avklaringen av mulige differensialdiagnoser. Ellers kan det nevnes at CT-

maskinen har fordelen ved at den kan brukes i annet diagnostisk øyemed, som for eksempel 

undersøkelse av abdomen eller caput. I tillegg til koronar anatomi kan en også visualisere, noe 

som ellers må gjøres ved for eksempel ultralyd- eller MR-undersøkelse, hjertemorfologi og 

funksjon i tillegg til hjerteklaffer i én undersøkelse.  

 

I tråd med at koronar CTA har høy negativ prediktiv verdi fremheves det flere steder i 

litteraturen at modaliteten er godt egnet til å utelukke signifikante koronararteriestenose. Det 
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er imidlertid en tendens til å overestimere graden av stenose, og derved viderehenvises et for 

høyt antall pasienter uten reel signifikant stenose til SCA.  

 

Det er et problem ved koronar CTA at det medfører et relativt stort antall uevaluerbare 

åresegmenter. Ut fra studien basert på pasientmaterialet fra Ullevål Universitetssykehus utgjør 

forkalkninger i åreveggen den største utfordringen i det henseende. For lav mAs og for lite 

kontrastvæske er også en viktig årsak til uevaluerbare åresegmenter. Som seg hør og bør lar 

en tvilen komme pasienten til gode. Dette er en kilde til at mange pasienter uten signifikant 

stenose gjennomgår SCA. Er det mulig å redusere antallet uevaluerbare åresegmenter på 

koronar CTA, vil en, fordi en stor andel av disse segmentene ikke har signifikant stenose, 

også kunne redusere antallet ikke-stenotiske åresegmenter på SCA.  

 

De tre kasusene illustrerer utfordringer knyttet til bruk av koronar CTA i diagnostikk av 

pasienter med mistenkt iskemisk hjertesykdom, og det at det er en divergens mellom funnene 

ved de to undersøkelsene, koronar CTA og SCA. Funn av stenose ved den ene undersøkelsen 

stemmer ikke nødvendigvis med funn av stenose ved den andre. Tydelig er det faktum at 

forkalkninger gjør det vanskelig å sikkert kunne uttale seg om gitte åresegmenter ved hjelp av 

CT. Ellers ser en, i motsetning til for koronar CTA, de entydige svarene konvensjonell 

koronar angiografi frembyr. Videre tilbyr SCA, i tillegg til diagnostikk, også en mulighet for 

behandling av stenotiske segmenter i samme seanse.  
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6 Avslutning 

Den teknologiske utviklingen ved CT skjer raskt. Denne prosjektoppgaven viser at koronar 

CTA er et brukbart verktøy særlig for å utelukke signifikante stenoser. Videre pekes det i 

retning av at koronar CTA i dag kan være et godt alternativ fremfor myokardscintigrafi i 

utredningen av pasienter med mistenkt iskemisk hjertesykdom. Ved utredning av enkelte 

pasienter kan det også være et alternativ til SCA. EKG og A-EKG er imidlertid modaliteter 

som er godt egnet til å selektere ut hvilke pasienter som bør få gjennomført koronar 

computertomografisk angiografi. Forkalkning i koronararterier er den viktigste årsaken bak de 

mange uevaluerbare åresegmentene som må undersøkes videre med konvensjonell koronar 

angiografi.  
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