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Η Μαγνητική Τοµογραφία Καρδιάς αποτελεί µια από τις πλέον
σύγχρονες διαγνωστικές τεχνικές στην καρδιολογία. Κλινικά άρχισε να
χρησιµοποιείται την τελευταία δεκαετία και σύντοµα διεύρυνε την εφαρµογή
της σε ένα µεγάλο φάσµα παθήσεων. Ειδικά σε ασθενείς µε µυοκαρδιοπάθεια
η µαγνητική τοµογραφία καρδιάς έχει ιδιαίτερη κλινική χρησιµότητα λόγω των
εγγενών πλεονεκτηµάτων της τεχνικής.
Κατά πρώτον λόγο, η ανατοµική απεικόνιση µε τη µαγνητική τοµογραφία
καρδιάς µπορεί να δώσει ακριβείς πληροφορίες για την σύσταση του
µυοκαρδίου. Έτσι σε φλεγµονώδεις ή διηθητικές νόσους του µυοκαρδίου τα
χαρακτηριστικά απεικόνισης µε ακολουθίες «µαύρου αίµατος» µε τεχνικές Τ1
και Τ2 καθώς και η τυχόν επίταση σήµατος µετά τη χορήγηση σκιαγραφικού
διευκολύνουν την εκτίµηση της αιτιοπαθογένειας της µυοκαρδιοπάθειας.
Ειδικά για την αρρυθµιογόνο δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας η παρουσία λίπους
στο κοιλιακό µυοκάρδιο, που µπορεί να γίνει µε τη µαγνητική τοµογραφία
καρδιάς µε υψηλούς βαθµούς ακρίβειας, προσθέτει διαγνωστικά στοιχεία.
∆εύτερον, η µαγνητική τοµογραφία καρδιάς αποτελεί την ακριβέστερη
µέθοδο εκτίµησης των όγκων και της µάζας της αριστεράς και δεξιάς κοιλίας
και του κλάσµατος εξώθησης. Στους ασθενείς µε µυοκαρδιοπάθεια οι
παράµετροι αυτοί αποτελούν συχνά κοµβικό σηµείο στην επιλογή
φαρµακευτικών ή παρεµβατικών θεραπειών.
Τρίτον, η ποσοτική µέτρηση της ροής στην συστηµατική και πνευµονική
κυκλοφορία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση τυχόν βαλβιδικών
ανεπαρκειών, οι οποίες µπορεί να ευθύνονται πρωτοπαθώς ή δευτεροπαθώς
για την επιδείνωση της λειτουργικής κατάστασης ασθενών µε
µυοκαρδιοπάθεια.
Τέλος, αναφορικά µε την εκτίµηση της αιτιολογίας της µυοκαρδιοπάθειας,
η αξιολόγηση της αιµάτωσης του µυοκαρδίου µε τεχνικές πρώτης διάβασης
καθώς και της παρουσίας εµφραγµατικού µυοκαρδίου µε τεχνικές
καθυστερηµένης επίτασης σήµατος, µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά στη
διαφοροδιάγνωση µεταξύ ισχαιµικής και µη ισχαιµικής µυοκαρδιοπάθειας. Η
απεικόνιση των στεφανιαίων αρτηριών µε τη µαγνητική στεφανιογραφία
µπορεί επίσης να εκτιµήσει την ύπαρξη πολυαγγειακής στεφανιαίας νόσου
σαν αιτία της µυοκαρδιοπάθειας. Ειδικά για τους ασθενείς µε ισχαιµική
µυοκαρδιοπάθεια, η παρουσία βιώσιµου µυοκαρδίου είναι σηµαντική
παράµετρος επιλογής θεραπείας. Η µαγνητική τοµογραφία καρδιάς αποτελεί
πλέον τη µέθοδο αναφοράς για την εκτίµηση µυοκαρδιακής βιωσιµότητας.

