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Abstrakt  

Úvod: Zlatý standard v zobrazování myokardu a hodnocení jeho 

tkáňové charakteristiky představuje magnetická rezonance 

(MR). V literatuře se však objevují studie, z nichž vyplývá, že lze 

získat validní informace o myokardu i z vyšetření výpočetní 

tomografií (CT) a CT může být alternativou u pacientů, u nichž 

je MR vyšetření kontraindikováno.  

Cíle: Sledovali jsme dva cíle. Cíl číslo 1: Analyzovat možnosti CT 

v detekci pozdního postkontrastního sycení (DCE) u pacientů 

s dilatační kardiomyopatií. Cíl číslo 2: Zhodnotit možnosti 

tkáňové charakteristiky myokardu na CT provedeném z jiné 

indikace. 

Metodika: V první části práce jsme prospektivně hodnotili 

soubor 17 pacientů s dilatační kardiomyopatií, kteří podstoupili 

jak CT srdce, tak MR srdce. Srovnávali jsme nálezy DCE na CT 

s nálezy DCE na MR. V druhé části práce jsme retrospektivně 

hodnotili soubor 96 pacientů, kteří podstoupili CT z jakékoliv 

indikace a MR srdce. Srovnávali jsme nálezy hypodenzního 

okrsku myokardu na CT s nálezy DCE na MR. 

Výsledky: V první části práce: CT detekovalo DCE u 3 pacientů, 

MR detekovalo DCE u 6 pacientů. Shoda mezi oběma metodami 

byla v 82% případů (kappa 0,56). Senzitivita CT v detekci DCE 

byla 50 %, specificita 100%, pozitivní prediktivní hodnota 100%. 

U pacientů s pozitivním nálezem na CT byla lokalizace DCE 



téměř stejná jako na MR. V druhé části práce: CT bylo pozitivní 

u 28 pacientů a negativní u 68 pacientů. Z 28 pozitivních 

pacientů mělo 18 pacientů pozitivní nález na MR ve shodném 

segmentu. Tři pacienti měli na MR pozitivní nález v jiném 

segmentu. Z 18 pacientů, kteří měli patologii ve stejném 

segmentu na CT i MR, mělo 14 pacientů (78%) postiženou 

stejnou vrstvu myokardu. U sedmi pacientů, u kterých bylo CT 

vyhodnoceno jako pozitivní, byl MR nález negativní. 

Závěr: Výsledky práce ukazují na omezeném počtu pacientů, že 

hodnocení myokardu na CT je možné a má poměrně vysokou 

diagnostickou přesnost. CT však není schopno plnohodnotně 

nahradit magnetickou rezonanci srdce zejména s ohledem na 

omezenou senzitivitu této zobrazovací metody Nicméně u 

pacientů, kteří nejsou schopni podstoupit MR srdce, je CT srdce 

provedené ve vhodném protokolu možnou alternativou 

k charakterizaci myokardu. Dále výsledky práce ukazují na 

omezeném počtu pacientů, že i rutinně provedené CT může 

poskytnout cenné informace o přítomnosti či absenci 

myokardiální patologie. 

 

  



Abstract 

Introduction: Magnetic resonance (MR) represents still the gold 

standard in myocardial imaging. There are some studies 

suggesting that the computed tomography (CT) might be a valid 

alternative for some patients (especially the ones who are 

unable to undergo MR). 

Aims: We had two aims. Aim number 1: To evaluate the ability 

of CT in the evaluation of delayed contrast enhancement (DCE) 

in patients with dilated cardiomyopathy. Aim number 2: To 

assess the possibilities of CT originally performed for a different 

indication in myocardial tissue characterization. 

Methods: Part 1: We prospectively enrolled 17 patients with 

dilated cardiomyopathy. All the patients underwent both 

cardiac CT and cardiac MR. We compared the findings of DCE 

on CT with the findings of DCE on MR. Part 2: We 

retrospectively evaluated 96 patients who underwent both CT 

for any indication and cardiac MR. We compared the findings of 

a hypodense area in the myocardium with the findings of DCE 

on MR. 

Results: Part 1: CT detected DCE in 3 patients and MR detected 

DCE in 6 patients. The agreement between both modalities was 

in v 82% cases (kappa 0.56). The sensitivity and specificity of CT 

were 50% and 100%, respectively and the positive predictive 

value was 100%. In patients with positive findings on CT, the 



localization of DCE was almost identical compared to MR. Part 

2: CT was positive in 28 patients and negative in 68 patients. Of 

the 28 patients with positive CT findings, 18 patients had 

positive MR findings in the same segment, 3 had positive MR 

findings in a different segment. Of the 18 patients with the 

same segment involved on both CT and MR, 14 patients (78%) 

had the same myocardial layer involved. In 7 patients with 

positive CT findings, the MR was negative. 

Conclusion: Our results suggest that CT evaluation of the 

myocardium is feasible and has a relatively high diagnostic 

accuracy. However, it is not able to fully replace the cardiac 

MR, particularly due to limited sensitivity. In patients who are 

unable to undergo MR, CT performed with a dedicated protocol 

can be a useful alternative to MR. Moreover, our results 

suggest that even CT performed for a different indication can 

be helpful in the evaluation of the myocardial pathology. 

. 
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1 Úvod 

Hodnocení morfologie a funkce jednotlivých srdečních oddílů a 

zobrazování věnčitých tepen hraje dominantní roli v diagnostice 

a sledování léčebné odpovědi u pacientů s onemocněním srdce. 

Hodnocení vlastního myokardu a zejména jeho bližší tkáňová 

charakterizace jsou poměrně obtížné i v dnešní době. Zlatým 

standardem je magnetická rezonance (MR), která díky svým 

obecným vlastnostem poskytuje vynikající tkáňový kontrast a 

při využití kombinace různých sekvencí a podání kontrastní 

látky umožňuje zobrazit patologickou infiltraci, fibrózu i 

nekrózu myokardu (Rajiah P. et al., 2013). Další z jinak široce 

používaných tomografických metod výpočetní tomografie (CT) 

se relativně dlouhou dobu v této diagnostice uplatňovala zcela 

minimálně. V poslední době se však objevují údaje, že 

s rozvojem přístrojové techniky i softwarové analýzy lze i na CT 

alespoň do jisté míry zhodnotit i vlastní myokard (Clayton B. et 

al., 2014). Nicméně stále je tato problematika prozkoumána jen 

relativně málo a zůstává tak veliké množství nezodpovězených 

otázek. 

V rámci své disertační práce jsem se tedy rozhodl zkoumat 

možnosti využití CT v hodnocení myokardu. Význam CT byl 

srovnáván se zlatým standardem v hodnocení myokardu MR. 
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2 Hypotézy a cíle práce 

V rámci své disertační práce jsem se rozhodl testovat CT jako 

alternativu k MR v tkáňové charakteristice myokardu. Sledoval 

jsem dva cíle: 

Cíl číslo 1: Analyzovat možnosti CT v detekci pozdního 

postkontrastního sycení myokardu u pacientů s dilatační 

kardiomyopatií. 

Hypotéza číslo 1: CT je validní alternativní vyšetřovací metodou 

k MR v hodnocení přítomnosti myokardiální fibrózy u pacientů 

s dilatační kardiomyopatií, kteří z různých důvodů nemohou 

podstoupit vyšetření MR.  

Cíl číslo 2: Zhodnotit možnosti tkáňové charakteristiky 

myokardu na CT provedeném z jiné indikace než evaluace 

myokardu, a to navíc za situace, kdy nejsou prováděny 

odložené skeny umožňující hodnocení pozdního 

postkontrastního sycení. 

Hypotéza číslo 2: CT provedené z jiné indikace může 

poskytnout validní informace o tkáňové charakteristice 

myokardu, i když s nižší diagnostickou přesností než cílené 

vyšetření na MR. 
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3 Materiál a metodika 

Část 1 Hodnocení pozdního postkontrastního sycení myokardu 

u pacientů s dilatační kardiomyopatií 

Soubor nemocných 

Do studie jsme prospektivně zařadili všechny pacienty, kteří byli 

odeslání na naše pracoviště se známkami srdečního selhání 

s neobjasněnou systolickou dysfunkcí dilatované levé komory a 

měli nízkou předtestovou pravděpodobnost ischemické 

choroby srdeční. Všichni pacienti podstoupili CT srdce, jehož 

primárním cílem bylo zhodnocení koronárního řečiště a 

vyloučení ischemické choroby srdeční. Sekvence k hodnocení 

pozdního postkontrastního sycení (late iodine enhancement – 

LIE) byla provedena po vyloučení signifikantní stenózy 

koronárního řečiště. U všech pacientů byla MR srdce provedeno 

do 7 dnů od CT. 

Analýza obrazu 

Jak CT, tak MR byly nezávisle hodnoceny radiologem a 

kardiologem. Hodnotitelé neměli přístup k původnímu popisu 

ani výsledkům jiných metod.  
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Pozdní postkontrastní sycení (DCE) na CT bylo hodnoceno z 5 

mm řezů zobrazujících průměrnou denzitu, v úzkém okně (jehož 

parametry byly nastavovány individuálně). Za pozitivní nález 

DCE byl označen nález hyperdenzního okrsku ve stěně levé 

komory. 

Na MR byl jako pozitivní DCE označen nález hypersignálního 

okrsku ve stěně levé komory. Funkční parametry levé komory 

byly hodnoceny pomocí dedikovaného softwaru Extended MR 

WorkSpace 2.6.3.5 (Philips Medical Systems, Best, Nizozemí), 

s možností semiautomatické konturace levé komory. 

Lokalizace pozitivních nálezů z CT i MR byly zaneseny do 17 

segmentálního modelu American Heart Association (AHA). 

Rozsah DCE byl klasifikován jako transmurální, 

subendokardiální, midmyokardiální anebo subepikardiální. 

Vzhledem k charakteristice souboru nemocných a jejich 

echokardiografickým nálezům okrsky DCE nejspíše odpovídaly 

myokardiální fibróze.  

Část 2 Možnosti tkáňové charakterizace myokardu na CT 

provedeném z jiné indikace. 

Soubor nemocných 

Vybrali jsme retrospektivně pacienty, kteří v rozmezí let 2013–

2016 podstoupili MR srdce včetně sekvencí s pozdním sycením 

gadoliniem (late gadolinium enhancement – LGE) bez ohledu na 

indikaci vyšetření a zároveň měli CT bez ohledu na indikaci 
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vyšetření, přičemž obě vyšetření byla provedena v odstupu 

menším než 31 dnů.  

Z tohoto souboru jsme poté vyřadili pacienty, u kterých bylo CT 

provedeno nativně bez nitrožilní aplikace jodové kontrastní 

látky a dále pacienty, kteří neměli zobrazenou celou levou 

komoru srdeční (typicky CT břicha se zachycením pouze části 

levé komory). Mezi kritéria vyřazení ze studie jsme zařadili i 

akutní infarkt nebo jinou akutní koronární příhodu v době mezi 

oběma vyšetřeními. 

Celkem jsme našli 136 pacientů, z nich jsme vyřadili 21, u 

kterých šlo o nativní CT, dále 19, u kterých nebyla zachycená 

levá komora. Žádného pacienta jsme nemuseli vyřadit pro 

akutní infarkt myokardu v době mezi vyšetřeními.  V souboru 

tak bylo celkem 96 pacientů, jejichž vyšetření jsme podrobili 

analýze.   

Analýza obrazu 

Jak CT, tak MR byly nezávisle hodnoceny radiologem a 

kardiologem se zkušeností v kardiovaskulárním zobrazování. 

Hodnotitelé neměli přístup k původnímu popisu ani výsledkům 

jiných metod. Poté se výsledky obou hodnotitelů porovnali, 

v případě neshody hodnotitelné dospěli ke konsenzu. 

Myokard levé komory byl na CT hodnocen z 5 mm řezů 

zobrazujících průměrnou denzitu, v úzkém okně (jehož 

parametry byly nastavovány individuálně), v různých rovinách. 
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Za pozitivní nález byl označen nález hypodenzního okrsku ve 

stěně levé komory, který se nedal vysvětlit artefakty. 

Patologickým podkladem této hypodenzity byla v některých 

případech poinfarktová jizva (kombinace fibrózy a tukové 

přestavby myokardu). V jiných případech zřejmě šlo o fibrózu, 

edém myokardu, případně jinou patologickou infiltraci.  

Na MR jsme hodnotili LGE scany v rovině krátké osy, 

dvoudutinové a čtyřdutinové projekci. Na MR byl jako pozitivní 

LGE označen nález hypersignálního okrsku ve stěně levé 

komory. Pomocí dedikovaného software byly hodnoceny 

funkční parametry levé komory. 

Lokalizace pozitivních nálezů z CT i MR byly zaneseny do 17 

segmentárního modelu AHA. Rozsah postižení stěny byl 

klasifikován jako transmurální, subendokardiální, 

midmyokardiální anebo subepikardiální. 
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4 Výsledky 

Část 1 Hodnocení pozdního postkontrastního sycení myokardu 

u pacientů s dilatační kardiomyopatií 

Celkem 13 pacientů podstoupilo jak CT, tak MR.  

Pozdní sycení myokardu jsme detekovali u 3 pacientů na CT a u 

6 pacientů na MR (pozitivní CT i MR nález u jednoho pacienta 

demonstrován na obrázku 1). Shoda ohledně přítomnosti DCE 

mezi hodnotiteli byla v 93 % na CT a ve 100% na MR. Shoda 

mezi oběma metodami byla v 82% případů (kappa 0,56). 

Senzitivita CT v detekci DCE byla 50 %, specificita 100%, 

pozitivní prediktivní hodnota 100%. U pacientů s pozitivním 

nálezem na CT byla lokalizace pozdního sycení téměř stejná 

jako na MR. 

Hypotézu číslo 1 (CT je validní alternativní vyšetřovací metodou 

k hodnocení přítomnosti myokardiální fibrózy u pacientů 

s dilatační kardiomyopatií, kteří z různých důvodů nemohou 

podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí) lze tedy 

považovat za potvrzenou. 
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Obrázek 1. Průkaz pozdního postkontrastního sycení v 

apikálním segmentu boční stěny levé komory na A) CT ve 

čtyřdutinové projekci B) MR ve čtyřdutinové projekci (šipky). 

 

Část 2 Možnosti tkáňové charakterizace myokardu na CT 

provedeném z jiné indikace. 

CT jsme vyhodnotili jako pozitivní u 28 pacientů a negativní u 

68 pacientů. Z 28 pozitivních pacientů mělo 18 pacientů 

pozitivní nález na MR ve shodném segmentu (demonstrováno 

na obrázku 2) a 3 měli na MR pozitivní nález v jiném segmentu. 

Z 18 pacientů kteří měli patologii ve stejném segmentu, 14 

pacientů (78%) mělo postiženou i stejnou vrstvu myokardu. U 

sedmi pacientů, u kterých bylo CT vyhodnoceno jako pozitivní, 

byl MR nález negativní.  

B A 
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Obrázek 2. Průkaz poinfarktové jizvy ve středním segmentu 

levé komory inferolaterálně. A) CT srdce, rovina krátké osy. 

Transmurální hypodenzita stěny levé komory inferolaterálně 

(šipka), krátká osa B) MR srdce, rovina krátké osy – 

transmurální hyperintenzita stěny levé komory inferolaterálně 

(šipka). 

Z 68 pacientů hodnocených jako negativní na CT mělo pozitivní 

MR nález celkem 11. 

Diagnostická výtěžnost CT ve srovnání s MR je shrnuta 

v Tabulce 1. 

  

A B 
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 Sensitivita Specificita PPV NPV Přesnost 

Podle 

pacientů 
66 % 89 % 75 % 84 % 81 % 

Podle 

segmentů  
54 % 98 % 76 % 94 % 92 % 

Tabulka 1. Diagnostická výtěžnost CT ve srovnání s MR. NPV 

negativní prediktivní hodnota, PPV pozitivní prediktivní 

hodnota. 

Shoda v detekci myokardiální abnormity mezi CT a MR byla 

mírná jak v případě hodnocení na úrovni jednotlivých pacientů 

(kappa 0,56), tak i při hodnocení jednotlivých segmentů (kappa 

0,59). 

Hypotézu číslo 2 (CT provedené z jiné indikace může 

poskytnout validní informace o tkáňové charakteristice 

myokardu, i když s nižší diagnostickou přesností než cílené 

vyšetření na magnetické rezonanci) tedy lze považovat za 

potvrzenou 
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5 Diskuze 

MR srdce s využitím hodnocení LGE je schopna velmi dobře 

zobrazit patologie myokardu jako nekróza, infiltrace či fibróza 

(Moon J. C. et al., 2006). To je  důležité nejen pro klinické 

rozhodování, ale je prokázáno, že pozitivní nález na LGE je 

samostatným negativním prediktivním faktorem (Becker M. A. 

J. et al., 2018). Někteří pacienti však nemohou podstoupit 

vyšetření MR (kontraindikace, klaustrofobie). I na CT lze 

provádět hodnocení pozdního postkontrastního sycení, kdy se 

místo gadoliniových kontrastních látek využívají jodové 

kontrastní látky. Tyto kontrastní látky se obdobně jako 

gadoliniové nedostávají do kardiomyocytů za předpokladu, že 

nedochází k jejich nekróze. Podobně jako gadoliniové 

kontrastní látky se i jodové kontrastní látky akumulují 

v myokardu za situace, kdy dochází k rozšíření intersticia 

jakékoliv etiologie, tedy při přítomnosti intramyokardiální 

fibrózy, edému či patologické infiltrace. Využitelnost CT při 

detekci patologií myokardu na základě provádění LIE již 

zkoumaly některé studie (Zhao L. et al., 2013; Zhao L. et al., 

2014; Zhao L. et al., 2015). Tyto studie srovnávaly LIE na CT s 
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LGE na MR a prokázaly dobrou shodu. Ve studii (Zhao L. et al., 

2013) bylo Cohenovo kappa 0,75 a NPV 92 %. Ve studii 

(Esposito A. et al., 2016) srovnávali autoři LIE na CT s nálezem 

snížené voltáže při elektroanatomickém mapování,  Cohenovo 

kappa bylo 0,54 a NPV 95 %.  

V rámci své disertační práce jsem měl dva cíle. V první části 

práce jsem zkoumal možnosti využití CT provedeného 

v dedikovaném protokolu se zaměřením na detekci pozdního 

postkontrastního sycení myokardu u pacientů s dilatační 

kardiomyopatií. Jde o poměrně vzácné onemocnění, u kterého 

jsme se navíc snažili využitím širokého spektra vyřazujících 

kritérii o vytvoření relativně homogenního souboru nemocných 

s dilatační kardiomyopatii nejasné etiologie.  S ohledem na tyto 

okolnosti a náběr nemocných pouze v rámci našeho pracoviště 

bylo možné vytvoření pouze souboru s nevelkým počtem 

zkoumaných jedinců. Nicméně i přes uváděný limitovaný rozsah 

analyzovaného souboru naše výsledky naznačují, že CT může 

být dobrou alternativou u těch pacientů s dilatační 

kardiomyopatií, kteří nemohou podstoupit magnetickou 

rezonanci. 
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Tyto výsledky jsou ve shodě s podobnými již publikovanými 

studiemi u jiných forem kardiomyopatií, zejména hypertrofické 

kardiomyopatie. Ve studii svým designem velmi podobné naší 

(Zhao L. et al., 2013) našli autoři velmi dobrou shodu v detekci 

myokardiální fibrózy na souboru 47 pacientů s hypertrofickou 

kardiomyopatií. Ve studii (Takaoka H. et al., 2016) srovnávali 

autoři CT a MR myokardu. Šlo o nehomogenní skupinu 56 

pacientů s různými patologiemi myokardu, z nich většina měla 

hypertrofickou kardiomyopatii a pouze dva pacienti měli 

dilatační kardiomyopatii. I výsledky této studie v hodnocení 

myokardu byli srovnatelné s výsledky na našem souboru 

pacientů s dilatační kardiomyopatií, senzitivita a specificita CT 

ve srovnání s MR byly 90 % a 89 %. 

Dalším z výsledků první části mé disertační práce je rozdíl 

v měřených objemech levé komory (EDV a ESV) mezi 

echokardiografií a MR (Tabulka 4). Je známým faktem, že 

dvourozměrná echokardiografie tyto objemy obvykle 

podhodnocuje (Greupner J. et al., 2012) z důvodu arteficiálního 

zkrácení dlouhé osy LK v apikální projekci. V citované práci 

autoři prokázali, že CT při měření objemů levé komory koreluje 
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se zlatým standardem (MR) lépe než 2D echokardiografie, 3D 

echokardiografie nebo invazivní ventrikulografie. Nicméně 

v našem protokolu bylo CT prováděno s prospektivní EKG 

synchronizací, a tudíž neumožňovalo měření funkčních 

parametrů LK. 

V druhé části práce jsem zkoumal možnosti hodnocení 

myokardu z rutinně prováděného CT z jiné indikace. 

Standardem, se kterým jsme srovnávali CT nálezy, byla i 

v tomto případě MR srdce s hodnocením LGE. Soubor pacientů 

v tomto případě byl větší, celkem 96 pacientů, kteří v krátkém 

časovém rozmezí podstoupili jak MR srdce, tak CT. Senzitivita 

CT v detekci patologie myokardu ve srovnání s LGE na MR byla 

66 %, senzitivita 89 %. Výsledky naznačují, že i v tomto případě 

CT poskytuje užitečné informace o myokardu levé komory, 

avšak pochopitelně diagnostická přesnost je nižší, jelikož CT 

vyšetření nebyla cílena na hodnocení myokardu a nebyly 

prováděny odloženy skeny umožňující hodnocení pozdního 

postkontrastního sycení. 

Studií, které by hodnotily výtěžnost rutinně prováděného CT 

(tedy CT z jiné indikace, necílené na hodnocení myokardu) je 
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minimální množství a týkají se téměř výhradně ischemického 

postižení myokardu. Ve studii prováděné na 77 pacientech 

(Verdini D. et al., 2018) autoři zjistili, že senzitivita detekce 

kardiálních patologií na rutinním CT hrudníku se zvyšuje spolu 

s erudicí hodnotícího radiologa, nicméně patologie myokardu 

patřili k nejčastěji přehlíženým. 

Přínos práce 

Naše práce číslo 1 jako vůbec první porovnala možnost využití 

pozdního postkontrastního sycení na CT a MR u nemocných 

s dilatační kardiomyopatií. Soubor byl sice jistě malý, ale 

nejednalo se jen o jednotlivé kazuistické případy, které byly 

předtím uveřejňovány.   

Naše práce číslo 2 analyzovala narozdíl od dříve publikovaných 

prací, možný přínos využití detekce myokardiální patologie při 

rutinně prováděním CT necíleném na hodnocení postižení 

myokardu i u ne zcela malého souboru nemocných 

s neischemickým postižením myokardu. 

Obecným nešvarem při popisování CT z jiné indikace je, že je 

často při vyšetřeních hrudníku přehlíženo srdce a koronární 
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tepny (Philips W. J. et al., 2018), nebo se popisují pouze hrubé 

patologie. Ještě horší je situace při hodnocení myokardu. I 

některé přehledové články, které zdůrazňují nutnost při 

popisování CT hrudníku popisovat i srdce, se hodnocení 

myokardu vyhýbají kompletně, nebo z patologií myokardu 

zdůrazňují pouze tukovou přestavbu (tzv. „fatty replacement“) 

v poinfarktových jizvách (Krueger M. et al., 2019). 

Limitace 

Limitací našich studií je několik. V případě obou studií, zejména 

té první, se jedná o malé soubory nemocných. U druhé práce se 

navíc jednalo o retrospektivní analýzu dat.  

Další limitací studií je relativně subjektivní hodnocení myokardu 

na CT. Odchylky denzit zdravého a postiženého myokardu jsou 

dle naší zkušenosti diskrétní, k hodnocení je potřeba erudice. 

Nicméně v obou studiích byla shoda obou hodnotitelů 

(radiolog, kardiolog; oba se zkušenostmi se zobrazováním 

myokardu jak na CT, tak na MR) poměrně vysoká (přesahovala 

90 % případů). 
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Dalším omezením druhé části práce je ne úplně dobře 

definovaný patologický podklad hypodenzity myokardu na CT. 

Nález hypodenzity jsme navíc srovnávali s nálezem pozdního 

postkontrastního sycení na MR. Tento rozpor je však jen 

zdánlivý. Lze totiž předpokládat, že je pouze několik 

patologicko-anatomických jednotek, které mohou podmiňovat 

hypodenzitu myokardu na CT v arteriální či venózní fázi. 

Typickou jednotkou je jistě poinfarktová jizva, tedy smíšená 

fibrózní a tuková přestavba. Dále to jsou fibróza, patologická 

infiltrace, edém a nekróza myokardu. Všechny tyto jednotky 

vedou k obrazu LGE na MR srdce. Lze tedy uzavřít, že 

srovnávání hypodenzity na CT v arteriální či venózní fázi 

s nálezem pozdního postkontrastního sycení na MR má svůj 

racionální základ. 

Technické modifikace CT srdce 

Jednou z možností, jak zvýšit diagnostickou přesnost CT při 

hodnocení myokardu, je využití CT s dvojí energií, v kterékoliv 

z jeho technických modifikací (viz kapitola 1.2.1).  
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V hodnocení perfuse myokardu není podle autorů studie 

(Danad I. et al., 2018) signifikantní rozdíl v diagnostické 

přesnosti, jestli se hodnotí monochromatické obrazy nebo 

obrazy materiálové dekompozice. 

Myokard (a zejména myokardiální fibrózu) lze dokonce 

hodnotit již na nativních skenech, jak ukazují studie Kumara et 

al, kdy  autoři nejdříve na fantomové studii (Kumar V. et al., 

2018) prokázali proveditelnost takového hodnocení; poté na 

skupině pacientů (Kumar V. et al., 2018) zkoumali možnosti 

DECT při hodnocení myokardiální fibrózy ve srovnání 

s magnetickou rezonancí (LGE). Korelace nativního DECT s LGE 

byla velmi dobrá (správně zhodnoceno bylo 89 % pacientů). 

Rovněž hodnocení pozdního postkontrastního sycení myokardu 

na CT s dvojí energií záření má vysokou diagnostickou přesnost. 

V již citované studii (Ohta Y. et al., 2018) porovnávali autoři 

pozdní sycení na DECT s nálezem pozdního sycení na MR. Ve 

skupině 44 pacientů (z nichž 35 mělo pozitivní nález LGE) mělo 

hodnocení pozdního sycení na DECT senzitivitu 92 % a 

specificitu 98 %. 
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DECT má vysokou diagnostickou přesnost i ve srovnání se 

SPECT nálezy. Ve studii (Rodriguez-Granillo G. A. et al., 2017) 

srovnávali autoři extenzivní CT protokol (perfuzní vyšetření 

v zátěži a v klidu a LIE) s nálezy na SPECT. Hodnocení pozdního 

sycení na DECT mělo vysokou sensitivitu (92 %), specificitu (86 

%), pozitivní prediktivní hodnotu (79 %) i negativní prediktivní 

hodnotu (95 %) při detekci starých infarktů myokardu. 

Trendy do budoucnosti 

V radiologii nyní aktuální trend využití metod umělé inteligence 

samozřejmě zasahuje i do problematiky hodnocení myokardu 

na CT.  

Ve studii na 166 pacientech s CT angiografií koronárních tepen 

(Zreik M. et al., 2018) použili autoři metody umělé inteligence 

(tzv. deep learning) k detekci ischemického myokardu. 

Srovnávali přitom CT obrazy myokardu s invazivní 

koronarografií provedenou i s využitím FFR. Se senzitivitou a 

specificitou 70 % dokázali autoři detekovat hemodynamicky 

významnou stenózu, a to pouze z hodnocení vlastního 

myokardu, tedy zcela bez hodnocení vlastního koronárního 
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řečiště na CT. Své výsledky tito autoři (Hamersvelt R. W. et al., 

2019) potvrdili na souboru 126 pacientů, kdy srovnávali 

hodnocení myokardu a morfologického stupně stenózy na CT 

angiografii, zlatým standardem bylo opět FFR. Shoda s FFR byla 

vyšší v případně hodnocení myokardu metodami umělé 

inteligence než při hodnocení morfologického stupně stenózy.  

K hodnocení myokardu lze využít tzv. metodu radiomiky 

(počítačovou analýzu textury). Ve studii (Hinzpeter R. et al., 

2017) na souboru 20 pacientů s akutním infarktem myokardu a 

20 zdravých jedinců dokázali autoři vyvinout model, který 

dokázal predikovat infarkt myokardu z CT srdce s vysokou 

senzitivitou (95 %), i když s poměrně nízkou specificitou (55 %). 

Ve studii (Esposito A. et al., 2018) hodnotili autoři metodami 

radiomiky sekvence pozdního sycení na CT srdce na souboru 

pacientů s ventrikulární tachykardií. Ukázali, že s využitím 

radiomiky jsou schopni rozlišit mezi skupinou pacientů 

s proběhlou myokarditidou nebo idiopatickou ventrikulární 

tachykardií na jedné straně a skupinou s postischemickou nebo 

dilatační kardiomyopatií na druhé straně. 
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6 Závěry 

Výsledky práce ukazují na omezeném počtu pacientů, že 

hodnocení myokardu na CT je možné a má poměrně vysokou 

diagnostickou přesnost. Ani s využitím nových možností (dvojí 

energie záření, umělá inteligence) však CT není schopno 

plnohodnotně nahradit magnetickou rezonanci srdce. Nicméně 

u pacientů, kteří nejsou schopni podstoupit MR srdce, je 

dedikované CT srdce vhodnou alternativou k charakterizaci 

myokardu. Dále výsledky práce ukazují na omezeném počtu 

pacientů, že i rutinně provedené CT může poskytnout cenné 

informace o tkáňové charakteristice myokardu. 
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