
CAD-RADS 2.0

Maroš Daxner



CAD – RADS - coronary artery disease 
reporting and data system

bol vytvorený s cieľom štandardizovať systém popisov koronárnej CT 
angiografie (CTCA) a usmerňovať ďalší k manažment pacienta.

Forma štrukturovanej dokumenzácie , ktorá zaznamenáva 

špecifické dáta v špecifickom formáte

- stručnosť, konzistentnosť, rýchle zadávanie špecifických dát, 

poskytuje interoperabilitu a výmenu dát





Klasifikácia CAD-RADS sa aplikuje u 
každého pacienta na klinicky 
najrelevantnejšiu stenózu (zvyčajne 
najvyššieho stupňa). 

Klasifikujú sa všetky cievy s 
diametrom väčším ako 1,5 mm podľa 
závažnosti stenózy. 

CAD-RADS sa nevzťahuje na cievy s 
diametrom < 1,5 mm.





Metaanalýzy diagnostického výkonu funkčného zobrazovania/hodnotenia a CCTA s ICA > 50 % 
stenózou ako referenčným štandardom

Excercise tolerance testing



Porovnanie anatomických modalít ukazuje, že %DS je nadhodnocované na CTA a podhodnocované na ICA, čo vysvetľuje vyššiu senzitivitu a 
nižšiu špecificitu pre CTA.

FAME trial - 20% stenóz v rozsahu 70–90% neboli natoľko hemodynamicky závažné, aby bránili koronárnemu prietoku.

FAMOUS-NSTEMI trail - pacienti s NSTEMI  - diskrepancia medzi angiografiou a FFR v 32 % prípadov

- treshold stenózy 70 %  podľa ICA nedokázal určiť hemodynamickú významnosť v 47 % epikardiálnych lézií.

V USA došlo k nárastu invazívneho používania FFR z 8,1 % v roku 2010 na 30,8 % v roku 2014

Metaanalýzy diagnostického výkonu funkčného zobrazovania a CCTA s FFR ≤ 0,80 ako referenčným štandardom



P – Plaque burden grading (hodnotenie rozsahu AS plátov ) 



Početné dáta dokazujú, že celkové množstvo koronárnych plátov diagnostikovaných 
na CCTA má silnú asociáciu s výskytom koronárnej choroby srdca a ponúka silnejšiu 
prognostickú hodnotu ako len prítomnosť alebo neprítomnosť anatomickej stenózy.

• Society of cardiovascular computed tomography/north American society of cardiovascular imaging - expert consensus document 
on coronary CT imaging of atherosclerotic plaque.

• J Cardiovasc Comput Tomogr. 2021; 15: 93-109https://doi.org/10.1016/j.jcct.2020.11.002View in ArticleGoogle Scholar

• Guiding therapy by coronary CT angiography improves outcomes in patients with stable chest pain.

• J Am Coll Cardiol. 2019; 74: 2058-2070View in ArticleGoogle Scholar

• Prognostic value of nonobstructive and obstructive coronary artery disease detected by coronary computed tomography 
angiography to identify cardiovascular events.

• Circ Cardiovasc Imaging. 2014; 7: 282-291View in ArticleGoogle Scholar

• Coronary artery plaque characteristics associated with adverse outcomes in the SCOT-heart study.

• J Am Coll Cardiol. 2019; 73: 291-301View in ArticleGoogle Scholar

• Impact of plaque burden versus stenosis on ischemic events in patients with coronary atherosclerosis.

• J Am Coll Cardiol. 2020; 76: 2803-2813

https://doi.org/10.1016/j.jcct.2020.11.002
https://www.journalofcardiovascularct.com/article/S1934-5925(22)00240-4/fulltext
http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&volume=15&publication_year=2021&pages=93-109&journal=J%C2%A0Cardiovasc+Comput+Tomogr&author=Shaw+L.J.&author=Blankstein+R.&author=Bax+J.J.&title=Society+of+cardiovascular+computed+tomography/north+American+society+of+cardiovascular+imaging+-+expert+consensus+document+on+coronary+CT+imaging+of+atherosclerotic+plaque
https://www.journalofcardiovascularct.com/article/S1934-5925(22)00240-4/fulltext
http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&volume=74&publication_year=2019&pages=2058-2070&journal=J%C2%A0Am+Coll+Cardiol&author=Adamson+P.D.&author=Williams+M.C.&author=Dweck+M.R.&title=Guiding+therapy+by+coronary+CT+angiography+improves+outcomes+in+patients+with+stable+chest+pain
https://www.journalofcardiovascularct.com/article/S1934-5925(22)00240-4/fulltext
http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&volume=7&publication_year=2014&pages=282-291&journal=Circ+Cardiovasc+Imaging&author=Bittencourt+M.S.&author=Hulten+E.&author=Ghoshhajra+B.&title=Prognostic+value+of+nonobstructive+and+obstructive+coronary+artery+disease+detected+by+coronary+computed+tomography+angiography+to+identify+cardiovascular+events
https://www.journalofcardiovascularct.com/article/S1934-5925(22)00240-4/fulltext
http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&volume=73&publication_year=2019&pages=291-301&journal=J%C2%A0Am+Coll+Cardiol&author=Williams+M.C.&author=Moss+A.J.&author=Dweck+M.&title=Coronary+artery+plaque+characteristics+associated+with+adverse+outcomes+in+the+SCOT-heart+study


Mortensen M.B., Dzaye O., Steffensen F.H., et al.

Impact of plaque burden versus stenosis on ischemic events in patients with coronary 
atherosclerosis.

J Am Coll Cardiol. 2020; 76: 2803-2813
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pacienti s porovnateľným rozsahom  

AS plátov vo všeobecnosti nesú 

zhodné riziko kardiovaskulárnych 

príhod bez ohľadu na to, či majú 

neobštrukčné alebo obštrukčné  AS 

postihnutie



Modifikátor N – nediagnostické vyšetrenie

- Vyšetrenie nie je v plnom rozsahu 
hodnotiteľné – aretfakty z pohybu, 
kalcifikovaných AS plátov, metalických 
implantátov

- nie všetky segmenty s diametrom > 1,5 
mm možno interpretovať s istotou

- ≥ 50 % stenóza v hodnotiteľnom 
segmente sa zapisuje s modifikátorom N.
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HRP - High-risk plaque – vysoko rizikový plát (predtým “vulnerabilný
plát” V)

Pozitívna remodelácia, plát s nizkou denzitou <30HU, bodovité 
kalcifikáty, napkin-ring sign – obraz krúžku na vreckovky



HRP - High-risk plaque – vysoko rizikový plát (predtým “vulnerabilný
plát” V)

Intravaskulárnym ultrazvukom a histologickými vyšetreniami sa potvrdilo, že tieto HRP znaky 

na CT vykazujú obraz pokročilejšieho aterosklerotického plaku s tenkou fibróznou čiapočkou, 

ktorý má zvýšené riziko ruptúry/trombózy.



(a) Akútna bolesť na hrudi – zvýšené riziko ACS, nezávislé od závažnosti stenózy

(b) Stabilná bolesť na hrudi - vyššie riziko kardiovaskulárnych príhod

(c) Vyššia pravdepodobnosť pre léziu špecifickej ischémie, definovanej invazívnou FFR
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U pacientov s akútnou bolesťou na hrudi, 

bez objektívnych známok ischémie alebo 

infarktu myokardu - prítomnosť HRP plátu 

na CTA zvyšuje pravdepodobnosť AKS 

počas indexovej hospitalizácie nezávisle od 

prítomnosti významnej CAD a klinického 

rizika (vek, pohlavie, rizikové faktory)

Stenóza ≥50% - Zatiaľ čo stenóza zostala 

najsilnejším prediktorom AKS, HRP plát bol 

spojený s 9-násobným zvýšením 

pravdepodobnosti AKS

Stenóza 1 % až 49 % - Všetci pacienti s 

AKS mali aspoň 1 HRP znak.

pacienti akútnou bolesťou na hrudi s 

miernou stenózou (1-49%) a HRP plátom 

by nemali byť prepustení z ED bez 

ďaľšieho testovania.



Williams M.C. Moss A.J. Dweck M. et al.

Coronary artery plaque characteristics associated with adverse outcomes in the SCOT-heart study.

J Am Coll Cardiol. 2019; 73: 291-301

Umrtie na ICHS alebo nefatálny 

infarkt myokardu 

a) 3-krát častejšie u pacientov s 

HRP morfológiou plátov pri 

neobštrukčných AS plátoch 

(<70%) 

b) 2-krát častejšie pri 

obštrukčných AS plátoch (>70%).

Pacienti s obštrukčným AS 

postihnutím a HRP morfológiou 

mali najvyššiu mieru príhod, s 

10-násobným zvýšením rizika 

úmrtia na koronárnu chorobu 

srdca alebo nefatálneho IM v 

porovnaní s pacientmi s 

normálnymi koronárnymi 
artériami



U pacientou so stabilnou bolesťou na hrudníku 
zlepšila detekcia HRP plátov hodnotenie rizika 
MACE. Detekcia HRP plátov má najväčšiu pridanú 
hodnotu u pacientov s neobštrukčnými AS plátmi, 
mladších a žien. Detetekcia HRP plátov môže 
predstavovať ďalší nástroj stratifikácie rizika pre 
klinický manažment.

Ferencik M. Mayrhofer T. Bittner D.O. et al.
Use of high-risk coronary atherosclerotic plaque detection for risk stratification of patients with stable 
chest pain: a secondary analysis of the PROMISE randomized clinical trial.
JAMA Cardiol. 2018; 3: 144-152

70



Modifikátor I = ischémia: CT-FFR alebo CTP



Modifikátor I = ischémia: CT-FFR alebo CTP





Addition of physiologic studies to anatomic information in the same CT scan improve test performance



Modifikátor S = stent – prítomnosť stentov v koron. aa

≥3.0 mm, 

<3.0 mm – proximálna a non bifurkačná 
lokalizácia
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Modifikátor G = graft – prítomnosť koronárnych bypassov
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Modifikátor E = výnimky







Ďakujem za pozornosť


