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nasjonalt har vært avhengig av sykehusnivå
og kompetanse lokalt. De siste to decennier
har både MR og CT markert seg som valide
kardiovaskulære metoder (4).
Utviklingen av hjerte-CT som
diagnostisk metode henger sammen med
den tekniske og digitale utviklingen av
CT generelt. Hjertet er et organ i relativt
konstant bevegelse, og de første generasjonene av CT ga dårlige bilder kombinert med
høy stråledose. Tabell 1 illustrer kronologisk
utviklingen av CT med introduksjonen av
«electron beam CT» i 1975 som i hovedsak
kunne brukes til måling av mengden kalk i
koronararteriene (Agatstons skår eller kalsiumskår) og mulighet for å anta noe om de
proksimale segmenter av koronararteriene.
Det var introduksjon av «single»
helical (spiral)-CT (SHCT) i 1997 og kvantesprangene i teknologi i årene som fulgte
som var grunnlaget for dagens hjerte-CT
slik vi kjenner den. Den innvidde vil dra
kjensel på ord og uttrykk som gantryhastighet (gantry=sentrum i åpningen på
CT-maskinen), rotasjonshastighet, spatial
og temporal oppløsning, multidetektor og
slice (skive)-tykkelse osv. For den uinnvidde betyr det i praksis bedre bilder, tatt
raskere med mindre artefakter og lavere
stråledoser. Figur 1 er en klassisk illustrasjon
på denne utviklingen hvor høyre koronararterie er avbildet hos samme pasient med

Det ble i 2012 etablert hjerte-CT ved
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i
Tromsø som det første sykehuset i NordNorge. Hjerte-CT ble primært etablert med
hovedfokus på utredning av mistenkt stabil
koronarsykdom, men har også fått økende
plass ved annen kardiovaskulær utredning
og behandling som f.eks. elektrofysiologisk
utredning og strukturelle hjertesykdommer.
Vi gjør her rede for våre erfaringer med
etablering, kvalitetssikring, klinisk nytte og
utvikling.

Kort introduksjon til
hjerte-CT

Kardiovaskulær sykdom er fortsatt en
ledende årsak til morbiditet og mortalitet
både nasjonalt og internasjonalt (1, 2).
Koronar hjertesykdom er den dominerende
av de kardiovaskulære sykdommene og
inkluderer både stabil koronarsykdom
og akutt koronarsyndrom, begge med
ledsagende kortsiktig og langsiktig risiko
for hendelser som død, reinnleggelser og
utvikling av hjertesvikt (3). Innen gruppen
kardiovaskulær sykdom har bildediagnostikk
alltid hatt stor betydning og nytte. Mange av
disse metodene benyttes både som verifisering og som supplement til hverandre. Disse
metodene har tradisjonelt bestått av røntgen thorax, nukleærmedisin, ekkokardiografi
og hjertekateterisering. Tilgjengeligheten
Tabell 1.

1975

1980

1997

1998

2001

2004

2005

EBCT

DSR

SHCT

4 MSCT

16 MSCT

64 MSCT

DSCT

2007
320 MSCT
og
128x2 MSCT

EBCT=electron beam CT, DSR=dynamic spatial reconstractor, SHCT=single helical CT, MSCT=multi-slice CT, DSCT=dual source CT.
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Figur 1. Illustrasjon på den billedtekniske utviklingen av hjerte-CT. (Med tillatelse fra Fujii T. JA,
Hiroshima Hospital).

samarbeidsprosjekt mellom Radiologisk og
Hjertemedisinsk avdeling ved UNN Tromsø.
For å kvalitetssikre metoden og raskere
oppnå høy kompetanse ble følgende krav
til opplæring og faglig innsikt definert for
tolkende radiologer:
1. Thoraxradiologisk kompetanse på
overlegenivå.

hhv. 4, 16 og 64 flerskivers/multislice CT
(MSCT)-maskin.
De siste 10 år har det vært nærmere
80 % reduksjon av stråledose ved hjerte-CT
(5). Parallelt med utviklingen av CT-teknologi har datamaskinenes prosessorkraft økt,
noe som bidrar til at bildeprosesseringen
kan skje raskt og i praksis mens pasienten
er på bordet. Store multisenterstudier ble
gjort med 64 MSCT-maskiner for å sammenligne koronar CT-angiografi (CTA) med
invasiv koronar angiografi med definisjonen
50 % stenose som referanse. Disse viste at
CTA hadde høy sensitivitet og moderat til
høy spesifisitet med akseptable stråledoser
og kontrastmiddelbelastning (6, 7). Med
utviklingen av 320 MSCT og tokilde (dual
source) CT (Siemens), har man oppnådd
milepæler som «hele hjertet på ett slag» og
stråledoser på «submilli-Sievert»-nivå (8,
9).

2. Hjerte-CT-kurs i utlandet på nivå med
Level 2 i henhold til krav fra Society of
Cardiovascular Computed Tomography
(10).
3. Én til to ukers opphold som aktiv
observatør ved koronar angio-/
PCI-laboratorium.
4. Deltakelse ved 1-2 koronare hjerteoperasjoner og postoperativt forløp.
5. Deltagelse i valideringsperiode hvor
pasienter med normal nyrefunksjon
(GFR > 60ml/min) som skulle til invasiv
angiografi fikk gjort hjerte-CT i tillegg.
Ved diskrepans mellom invasiv og CTangiografisk tolkning ble undersøkelsene
gått gjennom i plenum sammen med
invasiv kardiolog.
Punktene ovenfor bidro til høy grad av
kompetanse relativt raskt, og man fikk felles
forståelse av muligheter og begrensninger
av hjerte-CT. Det ble lagt føringer for at
det ikke skulle rekvireres elektiv hjerte-CT

Implementering
av hjerte-CT ved
universitetssykehuset i
Tromsø

Hjerte-CT ble gitt i gave av Trond Mohn,
og det ble i 2011 installert en Siemens Dual
Source CT 128x2 MSCT (Somatom Flash).
Det ble raskt lagt føringer for at introduksjonen av hjerte-CT som metode skulle være et
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positive på grunn av artefakter og ingen
mulighet til å se på flere faser i hjertesyklus.
Standard prosedyre er derfor prospektiv
EKG-gated undersøkelse. Dette gir muligheter for å granske data fra flere faser av
hjertesyklusen ved usikre forandringer og
ikke minst ved usikkerhet om det er artefakt
eller reell stenose. Hjerte-CT inneholder
mye informasjon om koronararteriene, grad
av myke og harde plakk, ikke-kardiale strukturer osv. Hvor detaljert skal det formidles?
Det har vært viktig for oss å finne balansen
mellom det altfor enkle og det komplekse i
beskrivelsen av funn ved hjerte-CT.
Vi har i flere år lagt data fra hjerteCT-undersøkelsene inn i Norsk register for
invasiv kardiologi (NORIC) og vil sterkt
anbefale at alle som gjør koronare CTundersøkelser tar seg tid til å gjøre det
samme. Det vil, som ved invasive kardiologiske prosedyrer (bypasskirurgi/PCI/
TAVI/hjertekirurgi osv.), gi grunnlag for
en årlig nasjonal rapport og danne et godt
grunnlag for kvalitetssikring og fagpolitiske
vurderinger.
Pasienter med alvorlig koronar
patologi får hos oss i økende grad tilbud om
innskriving, invasiv utredning og intervensjon samme dag eller neste dag, noe de
fleste pasienter samtykker til og setter stor
pris på. Dette har selvsagt større betydning

direkte til Radiologisk avdeling, men sendes
henvisning som før til koronarutredning
med relevante kliniske opplysninger og
vedlagt resultat av relevante undersøkelser
(belastningstest, blodprøvesvar, ekkokardiografi etc.). Invasiv koronarenhet/kardiolog vurderer henvisningen og selekterer
pasienten til hjerte-CT. Vi har fortsatt tro
på at en eller annen form for slikt «filter»
vedlikeholder høyere terskel for henvisning
til hjerte-CT, slik at man derfor unngår en
del unødvendige henvisninger. Det har vært
en viktig målsetning hos oss at hjerte-CT
ikke skal bli et lavterskel-tilbud som leder til
henvisninger som bærer preg av screening.
Kardiolog har ansvar for å sette den radiologbaserte beskrivelsen i klinisk kontekst i
form av et poliklinisk notat til henvisende
lege, fastlege og pasient.

Klinisk bruk av hjerte-CT
1. Mistenkt stabil koronarsykdom

Hovedtyngden av elektive pasienter til
hjerte-CT er pasienter med liten til moderat
risiko for koronarsykdom basert på opplysninger i henvisningen. Pasienter uten
tidligere kjent koronar- sykdom (koronar
intervensjon med PCI eller kirurgi), stabil
sinusrytme, kroppsmasseindeks (KMI)
under 40 kg/m2 (tidligere KMI < 32 kg/m2)
og evne til samarbeid under
CT-undersøkelsen har vært
Figur 2.
viktige kriterier.
Eksempel på beskrivelse ved elektiv hjerte-CT
Alle pasienter blir
«XXXX 202012:36 C hjerte med i v kontrast
først scannet uten intraProspektiv undersøkelse BMI: 24. Aldri røkt.
venøs kontrast for å måle
50 mg Seloken tbl. po. 1 time før us, samt 20 mg Seloken iv,
mengden av kalk i koronarpå bordet. Nirolingual munnspray 0.4mg/dose 2x
karene med angivelse av
Sinusrytme, 56 / min ved scanning Ukomplisert prosedyre.
Agatstons skår. Koronarkalk
God bildekvalitet. Total DLP: 98
kan være en utfordring i
Lungene inkl. thoraxskjelett og mediastinum er us. fom
vurderingen av stenosegrad.
noe caudalt for carinahøyde tom diaphragma. Ingen påvist
Dersom det er mye kalk i
patologi
karene, går vi ikke videre
Total Calciumscore (Agatston): 24
med intravenøs kontrast,
FUNN: hø.dominant system Triquspid aortaklaff uten kalk.
fordi vi i valideringsperioNormal avgang av coronarkar.
den fant at ved Agatstons
RCA: ingen signifikante stenoser
skår > 800 var det > 70 %
LM (ve. hovestamme): Ingen signifikante stenoser.
sannsynlighet for obstruktiv
LAD: moderat kalkplaque i segment 6, Ingen signifikante
koronarsykdom.
stenoser.
Våre erfaringer med
CX: Ingen signifikante stenoser.
«single heart beat»-underR: veggforandrlng i LAD. Ingen signifikante stenoser. »
søkelser har ikke vært udelt
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Figur 3. Funn og konsekvens av koronar CT-undersøkelse hos pasienter med mistenkt stabil koronar-

sykdom ved fordeling
UNN Tromsø
i perioden
og prosentvis
av funn
årlig
fordelt på
Antall og prosentvis
av funn
årlig 2017-2019.
fordelt på Antall
pasienter
utenfordeling
behov for
invasiv
koronar
utredning og
pasienter
uten behov for invasiv koronar utredning og pasienter
henvist til invasiv utredning.
pasienter henvist til invasiv utredning

narkar eller ikke-obstruktiv koronarsykdom
beskrevet som veggforandringer (figur 3).
Dette er viktige tall som illustrerer to viktige
poeng: a) at relativt friske mennesker likevel
blir henvist til koronar utredning og b) at de
fleste av disse unngikk invasiv prosedyre

her i nord hvor reiseavstandene er store
og transportmulighetene begrenset. Vi har
samlet data i et internt kvalitetsregister på
elektive hjerte-CT kontinuerlig siden 2012.
Vi finner at 60-70 % av pasientene ble
sendt hjem med vurderingen normale koro-

Figur 4. CT med korresponderende CT-FFR.
Mann 56 år, moderat risikoprofil, kalsiumskår 790. Hjerte-CT med kalk i LAD og diagnostisk usikkerhet vedrørende stenosegrad. CT-FFR viste signifikant trykkfall i midtre LAD. Pasienten ble vellykket
behandlet med PCI.
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lav NORRISK-skår får i økende grad tilbud
om hjerte- CT som primærundersøkelse.
Som forventet vil de fleste pasientene ikke
ha behandlingstrengende koronarsykdom
og vil kunne skrives ut etter hjerte-CT og ev.
annen differensialdiagnostisk utredning. Vår
anbefaling er at alle sykehus med tilgjengelig kompetanse på hjerte-CT prøver å lage
rutiner for et strømlinjet forløp av denne
pasientgruppen som inkluderer hjerte-CT
som portvakt til invasiv utredning. Det
er kun et mindre antall av pasienter med
mistenkt UAP uten EKG-dynamikk og med
normale troponinverdier som har signifikant koronarsykdom. Selve undersøkelsen
med hjerte-CT og beskrivelsen følger i
hovedsak samme prinsipper som ved stabilt
koronarsyndrom.

etter avklaring med hjerte-CT. Begrepet
«annet» i figuren er de som ikke fikk gjort
CT med intravenøs kontrast, i hovedsak
pasienter med høyt kalsiumskår på CT uten
kontrast.
Høsten 2017 implementerte vi
CT-FFR (Heartflow®, Redwood City, USA).
CT-FFR er en non-invasiv metode som
bruker bildene fra hjerte-CT til å kreere en
3D-modell av koronararteriene som viser
blodstrøm og om det er trykkfall i arterier
med obstruksjon (11). Analysen er et nyttig
supplement der det er usikkerhet om en
stenose er signifikant eller ikke, og svaret
fra Heartflow foreligger ofte innen 4-6 timer
etter at CT-bildene er sendt. Men analysen
er kostbar, og den benyttes først og fremst
for polikliniske pasienter med lang reisevei
og som måtte ha kommet tilbake for en
diagnostisk invasiv undersøkelse når CT
ikke kan utelukke signifikant stenose. Svært
mange av våre pasienter bor 50 - 100 mil
fra Tromsø, noe som gjør dette til en pasientvennlig metode.

3. Aortastenose og TAVI-utredning
Behandlingen av symptomgivende aortastenose har gjennomgått fundamentale
endringer med innføringen av kateterbasert
implantasjon av aortaklaff (TAVI) som
alternativ behandlingsmetode til åpen
klaffekirurgi. TAVI-CT har en sentral plass i
utredningsforløpet før beslutning om hvilken metode og teknikk som er optimal for
den enkelte pasient (12). CT i forbindelse

2. Ustabil angina pectoris
Pasienter innlagt eller overflyttet med tentativ diagnose ustabil angina pectoris (UAP)
med normale troponinverdier og moderat til

Figur 5. TAVI-CT: Eksempel på 3D fremstilling av aorta og bilder av aortaannulus.
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Figur 6. 3D fremstilling av venstre atrium og lungevener.
VA=venstre atrium, LV=lungevene, T=trombe i venstre aurikkel (gul pil).

aortastenose er signifikant og behandlingstrengende, eller om en aortaklaff er bikuspid
eller trikuspid. CT av aortaklaffen kan i disse
tilfellene være et nyttig diagnostisk verktøy
med planimetri av aortaarealet og måling av
kvantitativt mål på grad av kalk i aortaklaffen samt være et supplement ved tvil om
bikuspiditet.

med TAVI har vært implementert på vår
avdeling siden 2013. Denne undersøkelsen er en anatomisk fremstilling av hjertet
med hovedfokus på aortaklaff med venstre
ventrikkels utløpstraktus (LVOT), totalaorta med bekkenkar og proksimale del av
halskarene. Aortaklaffen fremstilles i flere
systoliske faser, der både anatomiske forhold og størrelse på annulus er avgjørende
for valg av ventiltype og størrelse. I tillegg
er fremstillingen av bekkenkarene viktig for
valg av tilgangsmetode. Lumendiameter og
vinkling av bekkenkarene avgjør tilgangsmåten for implantasjon av aortaventilen.
Viser det seg at bekkenkarene er uegnet for
TAVI-tilgang på grunn av f.eks. kombinasjon
av trangt lumen, mye veggkalk og «vinkling», velges alternativ tilgang som f.eks. via
arteria subclavia eller arteria carotis.
CT ved TAVI er en ressurskrevende
undersøkelse som innebærer svært mange
bilderekonstruksjoner i egen software (CT
TAVI planning, Syngiovia, Siemens) som
måling av aortaklaffen i forskjellige hjertefaser og tilhørende strukturer som avstand
mellom aortaannulus til koronararteriene,
fremstilling av LVOT og måling av indre
lumen av spesielt bekkenkarene. I tillegg
lages det 3D-modeller (figur 5).
Selv om ekkokardiografi er hovedundersøkelsen ved aortastenose har den
også sine begrensninger for å avgjøre om en

hjerteforum

N° 4/ 2020 / vol 33

4. Atrieflimmer, elektrofysiologi,
ablasjon og venstre aurikkel
Atrieflimmer har lenge vært kjent som
indikator for og årsak til morbiditet og
mortalitet. Fra å kun tilby antikoagulasjon
som terapi har det vært en stor utvikling
innen dette feltet av kardiologien med både
ablasjonsbehandling av lungevener og lukning av venstre aurikkel. For planlegging av
disse prosedyrene er det viktig med adekvat
bildediagnostisk kartlegging inkludert
hjerte-CT (13). Det er standard rutine hos
oss med hjerte-CT før lungeveneablasjon.
Hjertet skannes to ganger med intravenøs
kontrast, der andre skanning gjøres ca.10
sek. etter første skanning. Det gjøres 2D- og
3D-fremstilling av venstre atriums anatomi
inkludert innmunning av lungevenene og av
venstre aurikkel for å utelukke trombe (figur
6). 3D-bildene brukes også integrert ved
elektrofysiologi for prosedyretekniske fordeler, såkalt «roadmap» og «fusion imaging».
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5. Endokarditt, mekaniske
hjerteklaffer, postoperative
komplikasjoner og 3D-«printing» av
hjerteklaff.

av en slik lekkasje fikk vi, basert på hjerteCT bilder tatt hos oss, gjort 3D-«printing»
i Narvik av en biologisk aortaklaff. Operatøren kunne visuelt holde en 1:1 3D-kopi
av forholdene i og rundt klaffen og vurdere
de forskjellige hullene som ga opphav til
den paravalvulære lekkasjen, før perkutan operativ prosedyre med lukning med
amplatzer-plugger.

Med tilgjengeligheten av hjerte-CT har
metoden blitt et viktig supplement i utredningen av spennende enkeltkasus i tillegg til
de vanlige pre- og postoperative diskusjoner
ved f.eks. proksimal aortakirurgi og koronar
graftkirurgi. Det nære samarbeidet med
ekkokardiografører og thoraxkirurger med
mange lærerike diskusjoner har bidratt til å
heve kompetansen i det thoraxradiologiske
miljøet. Gjennom permisjonsopphold og
deltakelse i spesifikke kurs i hjerte-CT og
internasjonale møter har vi også i økende
grad kunne sende anonymiserte bilder
av spennende kasus til f.eks. kolleger ved
Stanford University Hospital, USA og
Århus Universitetssykehus, Danmark og
dermed bygge viktige og nyttige nettverk.
Det er viktig med slike nettverk for å dra
nytte av kompetanse fra sentra med høyt
volum. Hjerte-CT brukes hos oss ved
endokarditt som ledd i preoperativ kartlegging av anatomi, abscesser og ledsagende
strukturer. Vi har også hatt gode erfaringer ved undersøkelse av dysfunksjon av
mekaniske klaffer (bevegelighet, trombe,
pannus etc.), spesielt med bruk av «iterative
metal artifact reduction» (IMAR) som er
en egen algoritme (filter) som reduserer
metallartefakter.
Paravalvulær lekkasje ved aortaklaffkirurgi og TAVI har prognostisk betydning.
I forbindelse med planlagt perkutan lukking

Oppsummering

Hjerte-CT har gjennomgått en stor teknologisk utvikling og er en metode som er
blitt økende tilgjengelig ved de fleste større
sykehus. Med moderne CT-maskiner er
bildekvaliteten blitt bedre, pasientgruppen egnet for CT har blitt større og ikke
minst har stråledosen blitt kraftig redusert.
Hjerte-CT ved stabil koronarsyndrom har
fått økende dokumentasjon og er nå blitt
integrert og oppgradert i retningslinjer. Som
nevnt overfor gjelder dette også ved klaffesykdom, atrieflimmerablasjon og perkutan
mekanisk lukning av venstre aurikkel. Vår
erfaring er at thoraxradiologisk kompetanse
er viktig for å forstå de tekniske muligheter og begrensninger samt å skille mellom
artefakter og reell patologi ved hjerte-CT.
Implementeringen og tolkningen av hjerteCT bør skje i samarbeid med dedikerte
kardiologer med interesse for utredning og
behandling av koronarsykdom. Det er viktig
med rask kompetanseheving i kardiovaskulær anatomi, fysiologi, utredning og
behandling. Like viktig er det med kontinuerlig kompetanseutvikling med hospitering,
regelmessige tilbakemeldinger, kurs og ikke
minst å bygge et nettverk
med nasjonal og internasjonal ekspertise.
Siste retningslinjer fra European Society
of Cardiology i 2019 om
stabil koronarsyndrom
plasserer hjerte-CT i front
som metode for anatomisk diagnostikk av tilstedeværelse av koronarsykdom (14). Ikke minst vil
resultatene av den store
randomiserte studien
«ISCHEMIA trial» skape
diskusjon og debatt rundt
Figur 7. CT med IMAR av mekanisk hjerteklaff med låsing av det ene lokket.
utredning og behand41
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lingsstrategi. I ISCHEMIA-studien fikk alle
pasienter gjort CT-hjerte før inklusjon og
randomisering til medikamentell behandling
eller invasiv behandling. Hovedresultatet fra
studien med fem års oppfølgning viste ingen
forskjell i mortalitet (15). Hvis CT-hjerte i
større grad skal bli den avgjørende undersøkelsen for å avgjøre ikke bare utredningsstrategi, men endelig behandlingsstrategi,
vil det være nødvendig med høy grad av
erfaring hos tolker (16).
Hjerte-CT er blitt en så viktig del av
det kardiovaskulære feltet at en integrert og
multidisiplinær tilnærming til metoden er
veien å gå. Strukturert plan for oppbygging
og utvikling av kompetanse bør foreligge
ved ethvert senter som har eller skal starte
med hjerte- CT. Vi vil anbefale at alle sykehus har en moderne CT med software for
hjerteanalyse. Fokus og logistikk bør gradvis
skiftes fra belastningstest med arbeids-EKG
til hjerte-CT som primær utredningsmetode
hos selekterte pasienter med mistenkt stabil
koronarsykdom eller UAP.

7.

8.

9.

10.

11.

Referanser
1.
2.
3.
4.

5.

6.

12.

WHO.int/news-room/fact-sheets/detail/
cardiovascular-diseases-(cvds).
Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/
nettpub/hin/ikke-smittsomme/Hjerte-kar/
Nowbar AN, Gitto M, Howard JP, et al. Mortality from ischemic heart disease. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2019; 12:e005375.
Neglia D, Rovai D, Caselli C, et al. Detection of significant coronary artery disease
by noninvasive anatomical and functional
imaging. Circ Cardiovasc Imaging 2015; 8:
e002179.
Stocker TJ, Deseive S, Leipsic J, et al. Reduction in radiation exposure in cardiovascular
computed tomography imaging: results
from the PROspective multicenter registry
on radiaTion dose Estimates of cardiac CT
angIOgraphy iN daily practice in 2017 (PROTECTION VI). Eur Heart J 2018; 39: 3715-23.
Budoff MJ, Dowe D, Jollis JG, et al. Diagnostic performance of 64-multidetector row coronary computed tomographic angiography
for evaluation of coronary artery stenosis in
individuals without known coronary artery

hjerteforum

N° 4/ 2020 / vol 33

13.

14.

15.

16.

42

disease: Results from the prospective multicenter ACCURACY (Assessment by Coronary Computed Tomographic Angiography
of Individuals Undergoing Invasive Coronary
Angiography) trial. J Am Coll Cardiol 2008;
52: 1724-32.
Meijboom WB, Meijs MFL, et al. Diagnostic
accuracy of 64-slice computed tomography
coronary angiography: a prospective, multicenter, multivendor study. J Am Coll Cardiol
2008; 52: 2135-44.
Qin J, Liu LY, Fang Y, et al. 320-detector CT
coronary angiography with prospective and
retrospective electrocardiogram gating in
a single heartbeat: comparison of image
quality and radiation dose. Br J Radiol 2012;
85: 945-51.
Stehli J, Fuchs TA, Bull S, et al. Accuracy of
coronary CT angiography using a submillisievert fraction of radiation exposure: comparison with invasive coronary angiography. J
Am Coll Cardiol 2014; 64: 772-80.
Pelberg R, Budoff M, Goraya T, et al. Training,
competency, and certification in cardiac CT:
A summary statement from the Society of
Cardiovascular Computed Tomography. J
Cardiovasc Comput Tomogr 2011; 5: 279-85.
Tesche C, Cecco CND, Albrecht MH, et al.
Coronary CT angiography–derived fractional
flow reserve. Radiology 2017; 285: 17-33.
Schoenhagen P, Hausleiter J, Achenbach S, et
al. Computed tomography in the evaluation
for transcatheter aortic valve implantation
(TAVI). Cardiovasc Diagn Ther 2011; 1:
44-56.
Liddy S, Buckley U, Kok HK, et al. Applications of cardiac computed tomography in
electrophysiology intervention. Eur Heart J
Cardiovasc Imaging. 2017;19:253-61.
Knuuti J, Wijns W, Saraste A, et al. 2019 ESC
Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes: The
Task Force for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes of the
European Society of Cardiology (ESC). Eur
Heart J 2019; 41: 407-77.
Maron DJ, Hochman JS, Reynolds HR, et al.
Initial invasive or conservative strategy for
stable coronary disease. N Engl J Med 2020;
382: 1395-407.
Leipsic JA, Achenbach S. The ISCHEMIA
trial: Implication for cardiac imaging in 2020
and beyond. Radiology Cardiothorac Imaging
2020; 2: e200021.

