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Kapittel 10

Hjerteundersøkelse med CT og MR
Hans-Jørgen Smith

Computertomografi (CT)
CT var den første teknikken som koblet en datamaskin til en bildediagnostisk
metode. I motsetning til vanlig røntgenteknikk, der røntgenrør og film (eller annen
detektor) står i ro på hver sin side av pasienten, har CT røntgenrør og detektorer som
roterer omkring pasienten under eksponeringen. Detektorene registrerer hvor mye
røntgenstrålene er blitt svekket i en tynn skive av kroppen ved mange ulike stråleret-
ninger, og ut fra dette kan datamaskinen rekonstruere et digitalt gråtonebilde av
kroppsskiven der gråtonen eller intensiteten i hver piksel i bildet forteller hvor mye
røntgenstrålen ble svekket i akkurat denne del av skiven.

Denne digitale teknikken ble første gang presentert for offentligheten av sin opp-
finner Godfrey Newbold Hounsfield i 1971 under navnet computerized assisted
tomography (CAT), senere oftest omtalt som computed tomography (CT), eller på
norsk computertomografi. Hounsfield fikk i 1979 Nobelprisen i fysiologi og medi-
sin for sin bragd.

I disse moderne tider der en liten flis av en mobiltelefon kan laste ned og avspille
TV-serier og timevis av musikk, surfe på Internett, ta fargebilder og videosnutter
med bra kvalitet og endog fortelle deg hvor du er ved hjelp av GPS (global posi-
tioning system), er nok min første mobiltelefon lite egnet til å imponere. Den veide
12 kg og fikk plass i en stor Bergans ryggsekk. Året var 1977, og den første CT var
nylig kommet til Norge. Dette var starten på digital bildeteknologi her i landet, og
siden den gang har den bildeteknologiske utviklingen vært tilsvarende utviklingen
på mobiltelefonfronten. De beste eksempler på dette er CT og MR.
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CT kommer til Norge
De første computertomografer var bare egnet for hodeundersøkelser, blant annet på
grunn av svært lang eksponeringstid. I Norge ble den første hodeskanner installert
ved Nevroradiologisk avdeling på Ullevål sykehus i 1975. Samme år ble imidlertid
også helkroppsmaskiner tilgjengelige, og i 1977 ble Norges tre første helkropps-CT
tatt i bruk ved henholdsvis Regionsykehuset i Tromsø, Regionsykehuset i Trond-
heim og Rikshospitalet. Disse maskinene hadde en eksponeringstid på ca. 20 se-
kunder per bilde og brukte ytterligere 30 sekunder på å regne ut hvert enkelt bilde.
Oppfinnelsen av CT ble regnet som det største fremskritt i radiologien siden opp-
dagelsen av røntgenstrålene i 1895. Denne oppfatningen skyldtes hovedsakelig at
man for første gang kunne få bilder av hjernen. For nevroradiologien var CT allerede
fra starten en revolusjon, men det skulle enda gå mange år før CT fikk betydning i
kardiologien. CT i 1980-årene gav riktignok mye nyttig informasjon om lunger og
mediastinum (brystskilleveggen), ikke minst vedrørende romoppfyllende prosesser
(svulster, blodansamlinger og lignende), og med bruk av intravenøs kontrast fikk
man også fremstilling av de store kar (aorta og lungearterie). Teknikken var imidler-
tid altfor langsom for god fremstilling av selve hjertet.

CT for hjertet og koronararteriene
Starten på CT til bruk i kardiologien kom med introduksjonen av spiral-CT i 1989.
Inntil da hadde rotasjonen av rør og detektorer vært begrenset til 360 graders rota-
sjon i alternerende retning på grunn av kabler som forbandt rør og detektorer med
den stasjonære ytre rammen. Hver rotasjon gav ett snittbilde, og pasientbordet ble
flyttet til en ny anatomisk posisjon mellom hver rotasjon. Takket være såkalt slepe-
ringsteknologi kunne man nå la rør og detektorer rotere runde etter runde uhindret
av kabler under kontinuerlig eksponering mens bordet flyttet seg gjennom røntgen-
strålene. Disse «tegnet» derved en sammenhengende spiral gjennom pasienten, derav
navnet spiral-CT. Noen år senere fant man ut at man kunne ha flere rader av detek-

torer i pasienten lengderetning. Den vifteformede
røntgenstrålen gjennom pasienten ble gjort bredere slik
at alle detektorradene samtidig kunne registrere strå-
leintensiteten; på den måten medførte hver rotasjon av
røntgenrøret flere samtidige strålespiraler. Disse maski-
nene fikk navnet multidetektor-CT (MDCT), multi-
snitt-CT eller volum-CT. De første 4-snittsmaskinene
(med fire detektorrader) kom til Norge i 1998, og i
2005 ble den første 64-snittsmaskin installert på Riks-
hospitalet. I løpet av én 0,35 sekunders rotasjon kan
den gjennomstråle pasienten med 64 samtidige spira-
ler, hver av ca. 0,6 mm tykkelse. Det er først med
denne typen maskin at man virkelig har nærmet seg
målet for CT-undersøkelse av hjertet: en fremstilling av
koronararteriene på linje med invasiv kateterbasert
angiografi (figur 10.1).

Figur 10.1. CT-angiografi 

av normale koronar-

arterier.
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I en nylig publisert studie hadde 64-snitts CT en sensitivitet på
99 % og en spesifisitet på 95 % i påvisning av signifikant koronararte-
riestenose ved sammenligning med invasiv koronar angiografi (1). Alle
relevante arteriesegmenter kunne fremstilles. Den litt reduserte spesifi-
siteten skyldtes en tendens til å overestimere grad av stenose, særlig i
områder med mye kalk. Det er all grunn til å tro at multisnitt-CT vil
bli en screeningtest ved mistanke om koronar hjertesykdom.

Multisnitt-CT kan også benyttes til å gi et kvantitativt mål for
mengden kalk i koronararteriene. Dette er blitt ansett som en risikofak-
tor for alvorlig hjertehendelse, og estimering av såkalt kalkscore har
vært populært særlig i USA, men bruken av CT til dette er fortsatt kon-
troversiell. De nyeste CT-maskinene gir også mulighet for kinolignende fremstilling
av hjertets bevegelser (cine-CT), for beregning av volumer og ejeksjonsfraksjon, og
kombinert med injeksjon av kontrastmiddel er det også mulig å måle blodgjennom-
strømning (perfusjon) i hjertemuskelen (myokard) og fremstille infarktområder
(ved hjelp av retensjon av kontrastmidlet i arrvev).

Hjerterelatert CT-forskning i Norge
Som det fremgår av ovenstående, er det først i de aller seneste år at CT-teknikken er
blitt god nok til å studere hjertets funksjon og kunne konkurrere med invasiv angio-
grafi i fremstillingen av koronararteriene. Kliniske CT-studier er derved blitt
meningsfulle, og flere er under oppstart i norske miljøer.

Magnettomografi (MR)
Det finnes i dag en metode som uten bruk av ioniserende røntgenstråler kan gi detal-
jert anatomisk oversikt over brysthulen med hjertet og de store kar (figur 10.2), som
kan vise hvordan hjertet pumper og slår, som kan måle blodstrømshastighet og klaf-
fefunksjon, som kan gi en billedlig fremstilling av hvordan blodet strømmer gjen-
nom myokard (hjertemuskelen) og vise nøyaktig hva som er levende myokard og
hva som eventuelt er arrvev eller infarkt (figur 10.3), og som – til en viss grad – også
kan avbilde koronararteriene. Den metoden heter magnettomografi eller MR (på
engelsk magnetic resonance imaging, MRI), og da den dukket opp på sykehusene
på 1980-tallet, representerte den en minst like stor revolusjon for bildediagnostik-
ken som CT gjorde midt på 1970-tallet.

All vanlig bildedannelse med MR baserer seg på radiofrekvenssigna-
ler fra hydrogenkjernene i kroppen (2). Signalene dannes ved hjelp av
kraftige magnetfelt og radiobølger. Det er imidlertid mulig å registrere
signaler også fra andre kjernetyper i kroppen, så som fosfor (31P),
natrium (23Na) og kalium (39K).

MR kommer til Norge
Da MR ble introdusert i Norge, skjedde det etter det kjente ketchup-
flaskeprinsippet: først stor motstand, dernest et skred av anskaffelser og

Figur 10.2. Koronalt 

(frontalt) MR-snitt gjen-

nom brysthulen hos 5 år 

gammel pike med kom-

pleks medfødt hjertefeil. 

Høyre forkammer (HA, 

høyre atrium) og lunge-

arterien (AP, arteria pul-

monalis) er betydelig di-

latert. VV: venstre ven-

trikkel (hjertekammer).

Figur 10.3. Kortakse MR-

snitt av venstre ventrik-

kel (VV) ca. 10 min etter 

injeksjon av kontrast-

middel. Den mørke de-

len av veggen i venstre 

ventrikkel (piler) er le-

vende myokard, den 

hvite delen av veggen 

(pilehoder) er infarkt.
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så på med lokket igjen (3) (K-4). Den første maskinanskaffelsen skulle selvfølgelig
skje i statlig regi, og Helsedirektoratet, som det het den gangen, så i 1984 for seg at
én maskin måtte være nok for Norge, i hvert fall i første omgang. Man ba flere
instanser om råd med hensyn til plassering av denne ene maskinen: sykehussjefene i
fylkeskommuner med regionsykehus, Rikshospitalet (RH), Det Norske Radium-
hospital (DNR) og de medisinske fakultetene. Og forunderlig nok mente flere at det
ideelle sted måtte være nettopp hos dem. Konklusjonen etter høringsrunden ble
imidlertid at Helsedirektoratet gikk inn for anskaffelse av to maskiner, én ved RH
og én ved Regionsykehuset i Trondheim (i samarbeid med SINTEF og NTH). Stor-
tinget sluttet seg til anbefalingen og bevilget 40 millioner kroner til anskaffelse av de
to maskinene, men under forhandlingene med leverandørene falt prisen dramatisk.
I Trondheim fikk man to (litt ulike) maskiner til prisen for én, og ved RH falt prisen
nesten tilsvarende, slik at man argumenterte for å benytte restbeløpet til å kjøpe ma-
skin nummer to også her, slik trønderne hadde gjort. Sosialdepartementet (som det
den gang het) bestemte imidlertid at den fjerde maskinen skulle plasseres på DNR.
Det manglet riktignok 5 millioner kroner, men det beløpet skaffet Landsforeningen
mot Kreft til veie. Myndighetenes plan om anskaffelse av én maskin endte derved
opp med kjøp av fire.

De fire magnettomografene kom i drift i perioden oktober 1986–desember
1987, men det var likevel en femte maskin som ble den første i Norge. En hotelldi-
rektør i Stavanger leste at MR var en epokegjørende oppfinnelse, og han tok straks
initiativ til en meget effektiv innsamlingsaksjon som resulterte i at Sentralsjukehuset
i Rogaland i mai 1986 kunne åpne landets første MR-laboratorium.

Det var nå flere som mente at det hadde gått litt for fort i svingene; man snakket
om grov feildisponering av helsekronene. Det regjeringsoppnevnte «Lønning-utval-
get», som skulle utarbeide retningslinjer for prioriteringer innenfor helsevesenet, gav
MR «prioritet null», definert som «helsetjenester som er etterspurte, men som ver-
ken er nødvendige eller har klart dokumentert nytteverdi» (4). En annet av Lønning-
utvalgets uttalelser som har brent seg fast i denne MR-diagnostikers minne, er: «I
dag vet vi at metoden har relativt begrenset diagnostisk verdi. Det er først og fremst
når det gjelder diagnostikk av sjeldne tilstander innen sentralnervesystemet at meto-
den er andre overlegen.» Den slags gjorde selvsagt inntrykk ikke bare på fagmiljøene
(som protesterte høylytt), men også på bestemmende myndigheter, som i flere år la
lokk på ytterligere anskaffelser. Frem til 1993 var det tillatt kun for regionsykehus å
anskaffe MR, men basert på en offentlig utredning besluttet Sosial- og helsedepar-
tementet dette år at det skulle gis anledning til å anskaffe MR også ved sentralsyke-
husene. I dag er det flere magnettomografer ved hvert av regionsykehusene og dess-
uten MR ved alle sentralsykehus, de fleste lokalsykehus og ved mange private insti-
tutter.

MR for hjertet
Selv om MR er blitt et helt uunnværlig diagnostisk hjelpemiddel ved sykdommer i
de fleste organsystemer i kroppen, har metodens inntreden i norsk kardiologi vært
langsom.
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Viktige årsaker har vært begrensninger ved metoden selv, manglende kapasitet og
manglende kompetanse.

Metodens begrensninger. På 1980- og mesteparten av 1990-tallet var MR-undersøkel-
se av hjertet meget tidkrevende; hvert bildeopptak tok ca. 5–7 minutter, og antall
opptak måtte av praktiske hensyn begrenses. Det er først i de seneste årene at man
har fått gode muligheter til å måle perfusjon i myokard, påvise infarktområder og
gjøre alle bildeopptak med god kvalitet i løpet 10–15 sekunder, dvs. mens pasi-
enten holder pusten. En komplett undersøkelse av hjertet kan nå bestå av 20–30
separate opptak med en total undersøkelsestid på 30–60 minutter.

Kapasitet. Muligheten til å gjøre MR-undersøkelse av hjertet har kapasitetsmessig
vært begrenset dels av maskinparkens størrelse, dels av stor konkurranse fra and-
re kliniske disipliner. Mens kardiologien har hatt alternative metoder for å stille
adekvat diagnose, har man for flere sykdommer i f.eks. sentralnervesystemet og
muskel-skjelettsystemet ikke hatt metoder som har kunnet konkurrere med MR.
Det har av den grunn vært vanskelig å prioritere kardiologiske problemstillinger.

Kompetanse. Maskinkapasiteten for MR er i dag god eller ganske god de fleste steder
i Norge. Samtidig har MR utviklet seg til å bli et av kardiologiens viktigste diag-
nostiske verktøy. Mange steder i landet er det likevel svært begrensede muligheter
til å få utført MR-undersøkelse av hjertet, og hovedårsaken til det er manglende
kompetanse. Radiologene som utfører MR-undersøkelsene, har generell MR-
kompetanse, men mangler erfaring med undersøkelse av hjertet, mens kardiolo-
gene, som selvsagt vet et og annet om hjertet, mangler kunnskaper om MR.
Kompetanseutvikling blant begge yrkesgrupper og bedre samarbeid dem imel-
lom må være løsningen.

Det er fortsatt slik at MR av hjertet utføres i bare beskjeden grad selv ved våre største
sykehus. En liten spørreundersøkelse gav følgende resultat med hensyn til antall
MR-undersøkelser av hjertet utført i 2005: Universitetssykehuset Nord-Norge 34,
St. Olavs Hospital ca. 60, Haukeland universitetssykehus 125, Ullevål universitets-
sykehus ca. 150 (derav ca. 30 barn), Stavanger universitetssykehus 155, Rikshospi-
talet ca. 350 (derav ca. 80 barn).

Hjerterelatert MR-forskning i Norge
Norske forskere og klinikere har vært involvert i både eksperimentelle og kliniske
studier. Et viktig felt har vært kontrastmiddelforskning. I samarbeid med industri og
utenlandske forskningsmiljøer har man undersøkt en kombinert beskyttende og
diagnostisk effekt av et manganbasert kontrastmiddel ved hjerteinfarkt og studert
flere anvendelsesområder for et superparamagnetisk jernoksidkontrastmiddel i
hjerte- og karsystemet. Kliniske arbeider omfatter etterundersøkelser av pasientgrup-
per med ulike medfødte hjertefeil, kontroll av effekt av bypasskirurgi (5) og laserbe-
handling av hjertet. MR har i dag en helt sentral plass i utforskningen av regional
hjertemuskelfunksjon ved ulike sykdommer og benyttes i flere pågående studier i
nært samarbeid mellom radiologer og kardiologer.
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Fremtidig bruk av CT og MR i norsk kardiologi
Det er alltid vanskelig å spå, ikke minst om fremtiden, men internasjonale trender
peker sterkt i retning av at både CT og MR vil få en betydelig større og viktigere rolle
også i norsk kardiologi i årene som kommer. Med enda bedre sensitivitet og spesifi-
sitet vil CT-angiografi av koronararteriene bli et reelt diagnostisk alternativ til kate-
terbasert angiografi, og terskelen for å utrede pasienter med mistenkt koronararterie-
sykdom kommer til å bli lavere. I motsetning til vanlig angiografi vil CT dessuten
kunne avsløre koronararteriesykdom (plakk) som ikke gir innsnevring eller stenose av
arterien, men som disponerer for akutt okklusjon av arterien med hjerteinfarkt som
følge. I den kardiologiske utredningen av mange hjertesykdommer kommer MR til å
få en like naturlig rolle som ekkokardiografi har i dag. Ikke minst takket være god
pasientsikkerhet på grunn av manglende ioniserende stråler vil vi se økt bruk av MR
ved hjertesykdom hos barn, endog som veiledning for hjertekateterisering.
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Summary

CT and MRI in cardiology
Computed tomography (CT) was introduced in Norway in 1975. CT was the first di-
gital imaging technique, and was at that time considered the largest technological ad-
vance in diagnostic imaging since the discovery of x-rays in 1895. It was at first a slow
technique, way too slow for imaging of the moving heart and its vessels. The first
step towards cardiac CT came with the introduction of spiral CT in 1989. A few
years later, multidetector spiral CT became a reality, enabling imaging of a large
anatomical volume with exquisite spatial resolution during a very short breath-hold
period. In 2005, the entire heart and its coronary arteries may be imaged during a
period of five heart beats with an image quality rapidly approaching that of invasive
coronary angiography.
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Magnetic resonance imaging (MRI) was introduced in Norway in 1986. From its
very start, it revolutionized imaging of the central nervous system and musculoskele-
tal system. Cardiac imaging was also possible in the mid 1980s, but the role of MR as
the most comprehensive imaging technique for cardiac disease did not become a re-
ality until the turn of the millennium. New, fast imaging techniques have made pos-
sible detailed evaluation of global and regional cardiac contractile function, imaging of
myocardial perfusion, separation of viable and nonviable myocardium, estimation of
volume flow and pressure gradients – all without ionizing radiation and in a reason-
ably short period of time. CT and MRI are today integral parts of Norwegian cardiac
research.
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