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КТ методики при ИБС

► Coronary Artery Calcium Scoring (CACS)
► Contrast enhanced coronary CT angiography (CCTA)
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Ограничения на CT при NSTEMI

Фактори лимитиращи извършването на MDCT ангиография

- тежки калицификати

- вариабилна сърдечна честота

- достатъчно квалифициран екип

- 24/7 разположение 

- използването при пациенти след интервенционална и 
оперативна реваскуларизация не е валидизирано

Roffi, Marco, et al. "2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary 
syndromes in patients presenting without persistent ST-segment 
elevation." European heart journal (2015): ehv320.
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Техники за изчисляване на КС

►Agaston score
►Volume score
►Mass score



Agaston score

► Изчисления КС не отговаря на конкретен физически 
показател и не може да се приеме за истинска стойност 
точно описваща и окачествяваща калцификатите.

► Малки вариации породени от „брум“ или движение се 
отразяват значително на изчисленията на КС , поради 
зависимостта от максималните стойности на HU

► Например лезии с максимални  HU 199 спрямо 201 имат 
двукратна разлика е КС.

► Изчисленията се базират на фиксирани сканиращи 
параметри (3 mm slice thickness and spacing used by 
Agatston et al.) и всяка промяна в параметрите (напр 
2.5мм ) следва да бъде коригирана математически.



► Подобен индиректен показател, зависи изключително 
много от въведения праг за разграничаване на калция 
(микрокалцификатите не се включват) 

► Напр при фиксиран праг от 130 HU, КС свръхнадценява 
обема на плътни калцификати и подценява обема на по 
малко плътните такива

► Липсващ референтен стандартен критерий

► Подобрена точност и репродукривност при оценката на 
КС – най добрия метод (1, 2)

► Малко разпространен, липсва стандартизирана 
количествена оценка

Volume & Mass score

1.C. Hong, K.T. Bae, T.K. Pilgram, Coronary artery calcium: accuracy and reproducibility of measurements with multi-detector row 
cteassessment of effects of different thresholds and quantification methods, Radiology 227 (2003) 795e801.
2. U. Hoffmann, U. Siebert, A. Bull-Stewart, S. Achenbach, M. Ferencik, F. Moselewski, T.J. Brady, J.M. Massaro, C.J. O'Donnell, Evidence 
for lower variability of coronary artery calcium mineral mass measurements by multidetector computed tomography in a community-based 
cohorteconsequences for progression studies, Eur. J. Radiol. 57 (2006) 396e402.



CACS – сравнение на трите метода

Alluri, Krishna, et al. "Scoring of coronary artery calcium scans: history, assumptions, 
current limitations, and future directions." Atherosclerosis 239.1 (2015): 109-117.



CACS – Разпространение на калция



Не всички виновни плаки имат калций



Калция – протективен фактор ?!?

► “Coronary plaque calcium is less abundant in culprit 
lesions in patients with acute coronary syndromes than in 
patients with stable angina. These findings support the 
hypothesis that plaque calcification affords some 
protection against acute rupture and subsequent occlusive 
thrombosis.”





Варианти за подобряване на 
използваемостта

Alluri, Krishna, et al. "Scoring of coronary artery calcium scans: history, assumptions, 
current limitations, and future directions." Atherosclerosis 239.1 (2015): 109-117.



CCTA - изисквания

► Съвременна техника (поне 64-slice CT)
► Само при пациенти в състояние да не дишат за 

определен период 
► Без тежко затлъстяване 
► В синусов ритъм (препоръчителна СЧ < 60) 
► Благоприятен КС ( Agatston score < 400) и 

разпределение на калциевата плака
► ЕКГ точките трябва да са далеч от мястото на 

сканиране на сърцето



► Сериозни изисквания от страна на пациента 
► Лъчево натоварване
► Контрастно обременяване
► Необходимост от опитен екип
► Протокол индивидуализиран за пациента
► Ниска позитивна предиктивна способност
► Липса на функционална оценка на плаките
► Наличие на слаби места във визуализацията 

поради тортуозност (дистална RCA и остиум на 
PDA, остиум на D1, Cx около остиума на OM)

CCTA - недостатъци



Ефективна доза 

Coles, Duncan R., et al. "Comparison of radiation doses from multislice computed tomography coronary 
angiography and conventional diagnostic angiography." Journal of the American College of Cardiology 47.9 
(2006): 1840-1845.
Earls JP, Berman EL, Urban BA, Curry CA, Lane JL, Jennings RS, et al. Prospectively gated transverse 
coronary CT angiography versus retrospectively gated helical technique: improved image quality and reduced 
radiation dose. Radiology. 2008 Mar. 246(3):742-53



Асимптомни 
► CACS без контастиране на лумена е одобрено с 

клас IIa в препоръките на ACC/AHA от 2010 за 
стратификация на риска при асимптомни пациенти с 
интермедиерен риск (10% - 20% 10 годишен риск за 
неблагоприятни събития) [1]. 

► ACC/AHA GL от 2013 на дава ниво на препоръка IIb 
за CACS при пациенти при които оценката на  СС 
риск е „ неясна“ [2]. 

► CCTA – клас III при асимптомни пациенти

P. Greenland, et al, American college of cardiology F, American heart A. 2010 accf/aha guideline for assessment of 
cardiovascular risk in asymptomatic adults: a report of the american college of cardiology foundation/american heart association 
task force on practice guidelines, J. Am. Coll. Cardiol. 56 (2010) e50e103.

Goff  D.C.  Jr., Lloyd-Jones  D.M., Bennett  G., et al; 2013 ACC/AHA guideline on the assessment of cardiovascular risk: a report 
of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. ; 2013 
Nov 12



Симптомни



ESC GL SA 2013



Circ Cardiovasc Imaging. 2016;9: originally published April 12, 2016, 

Симптомни



Резултати 

А – 
Миокарден 
инфаркт

В - 
смъртност

Bittencourt, Márcio Sommer, et al. "Clinical Outcomes After Evaluation of Stable Chest Pain by Coronary 
Computed Tomographic Angiography Versus Usual Care A Meta-Analysis." Circulation: Cardiovascular 
Imaging 9.4 (2016): e004419.



Повишена Реваскуларизация –възможно обяснение 
за редукция на миокардните инфаркти

Bittencourt, Márcio Sommer, et al. "Clinical Outcomes After Evaluation of Stable Chest Pain by Coronary 
Computed Tomographic Angiography Versus Usual Care A Meta-Analysis." Circulation: Cardiovascular 
Imaging 9.4 (2016): e004419.



Отворени въпроси

► Кой е водещия специалист при вземане на 
решението за даден пациент кардиолог, 
рентгенолог ?

► Колко са обучените специалисти ?
► Колко са съвременни апарати ?
► Как се финансира ?
► Колко достъпно е използването на кардио КТ ?
► Как може да се намали „дублирането“ на 

изследвания свързани с лъчево и контратно 
натоварване ?



Заключение

► Използването на КТ при ИБС е сравнително нова 
методика.

► Независимо от бързото развитие и подобрение 
съществуват редица ограничения в използването и в 
настоящия момент.

► Теоретичната основа е добра, но в практически план 
все още използването е субоптимално.

► Необходими са повече данни и повече опит за да се 
въведе унификация и стандартизация.

► Оптимизацията и в бъдеще,  би осигурило 
перфектната неинвазивна диагностика при ИБС.
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