
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. 


