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MRI: nové možnosti tkáňové charakteristiky 

Nejčastěji užívané klasické  kvalitativní hodnocení: 

 T2 vážené sekvence 

 Pozdní sycení kontrastní látkou (LGE, DGE)    

         v T1 vážených sekvencích s inverzním prepulzem 

Nové  parametrické, kvantitativní hodnocení:  

 T2 mapování 

 T1 mapování: nativní a postkontrastní 



MRI: T2 vážené sekvence 

 





MRI: T2 mapování 







MRI: pozdní sycení kontrastní látkou (LGE) 

Zdroj: Radiodiagnostická klinika VFN 







Pozdní sycení kontrastní látkou (LGE) 



Pozdní sycení kontrastní látkou (LGE) 



Ischemický vs. neischemický typ LGE 

Zdroj: Radiodiagnostická klinika VFN 



Akutní infarkt myokardu Starý infarkt myokardu 

Zdroj: Radiodiagnostická klinika VFN 



MRI-LGE: hodnocení viability myokardu 







MRI-LGE: hodnocení viability myokardu 



Fibróza myokardu 





 přesná kvantifikace T1 relaxačního času dané tkáně      
         

 difuzní myokardiální procesy:  intra- i extracelulární                     

    (fibróza, edém, infiltrace, střádání)   

  

MRI: nativní T1 mapování 







MRI: nativní T1 mapování 



MRI: postkontrastní T1 mapování 







MRI: T1 mapování - současné klinické využití 



Novinky: CT a nukleární techniky 





CT koronarografie 



Zdroj: Radiodiagnostická klinika VFN 



CT koronarografie: jasné situace 

Zdroj: Radiodiagnostická klinika VFN 



CT koronarografie: významná léze ? 

Zdroj: Radiodiagnostická klinika VFN 



CT: morfologické  funkční vyšetření 

CT koronarografie 

+ 

- CT FFR 

- CT perfúze 



CT FFR 







CT FFR 




CT perfúze 

  





 



CT perfúze 





CT-kalciové skóre: aortální stenóza 

 



Indikace k intervenci SAVR/TAVI: 
 

 symptomatičtí jedinci s low-gradient aortální stenózou a normální EF LK                           

 po pečlivém potvrzení tíže stenózy 
 

 symptomatičtí jedinci s low-gradient aortální stenózou a sníženou EF LK, 

 bez kontraktilní rezervy, po pečlivém potvrzení tíže stenózy, 

 zvláště v případě CT kalciového skóre těsné stenózy 
 

  SAVR u asymptomatických s normální EF LK a těžkými kalcifikacemi 

 chlopně a progresí Vmax  0,3m/s/rok  

CT-kalciové skóre: aortální stenóza 



CT: plánování TAVI  







CT: plánování TAVI - přístup 

Zdroj: Radiodiagnostická klinika VFN 

diametr lumen, kalcifikace, tortuozita, výška bifurkace 





CT: plánování TAVI – sizing chlopně 

Zdroj: Radiodiagnostická klinika VFN 



CT: plánování TAVI – sizing chlopně 

Zdroj: Radiodiagnostická klinika VFN 





CT: plánování TAVI – sizing chlopně 

Zdroj: Radiodiagnostická klinika VFN 



Nukleární kardiologie: pokrok SPECT kamer 





  





Dynamický SPECT myokardu 



PET/CT:  Infekční endokarditida 



PET/CT:  Infekční endokarditida 





PET/CT:  Protézová endokarditida 

Zdroj: Klinika nukleární medicíny VFN, MUDr D.Zogala 





PET/CT:  Infekční endokarditida 

Zdroj: Klinika nukleární medicíny VFN, MUDr D.Zogala 



PET/CT: sarkoidóza myokardu 







PET/CT: sarkoidóza myokardu 









DPD scan: transthyretinová amyloidóza 



Pozitivní DPD scan  

u transthyretinové amyloidózy 

Zdroj: Klinika nukleární medicíny VFN, MUDr A. Fikrle 



  



Děkuji za pozornost ! 



Strain imaging 

= analýza deformace myokardu během srdečního cyklu 



Strain a strain rate 



Strain imaging 






2D-strain: princip 



Longitudinální strain 



Problémy intervendor variabilita 

 



Globální longitudinální strain (GLS) 



Globální longitudinální strain (GLS) 





Globální longitudinální strain (GLS) 





2D strain: twist a torze levé komory 





3D echokg: matrixová sonda 



2D vs. 3D echokg 



Způsoby akvizice 3D echokardiografie 

 Multiplanární: dvě / tři roviny řezu 
 

 Úzký úhel sektoru 

 Širokoúhlý sektor (full-volume 3D) 

 Zoom 

 3D barevný Doppler 

 



Multiplanární echokardiografie 



Úzký úhel sektoru  



Širokoúhlý sektor / full-volume dataset 



Zoom mode 



3D barevný Doppler 



3DE: akvizice v reálném / téměř reálném čase 



3DE: vícecyklová akvizice 



3DE: akvizice v reálném / téměř reálném čase 











Využití 3D echokardiografie v praxi 

• Kvantifikace objemů a EF levé a pravé komory 
 

• Hodnocení morfologie chlopní, charakteru regurgitačních 

 ústí, semi-kvantifikace regurgitačních vad 
 

• Hodnocení chlopenních protéz (paraleaky, tromby, pannus) 
 

• Hodnocení morfologie vrozených srdečních vad (ASD)  
 

• Patologické intrakardiální struktury 

 



3Dechokg: objemy a EF levé komory 



Objemy a EF LK: 3D echokg vs. MRI 



MRI: zlatý standard hodnocení objemů, 

hmotnosti, regionální kinetiky a EF 




