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Úvod: Mezi kardiální projevy sarkoidózy patří kromě srdečního selhání především arytmie. 
Prognosticky nejzávažnější jsou maligní komorové tachyarytmie. V diagnostice srdečního 
postižení hraje důležitou roli magnetická rezonance (MRI), která má ale nízkou sensitivitu (50 
– 70 %) zejména v časných stadiích onemocnění.  
Kazuistika: U 47-leté, doposud zdravé pacientky vznikla na podzim 2016 perzistentní fibrilace 
síní. V březnu 2017 byla přijata pro hemodynamicky dobře tolerovanou širokokomplexovou 
tachykardii morfologie pravého raménka Tawarova, která byla ukončena elektrickou 
kardioverzí. Při mapování v levé komoře byly spouštěny setrvalé komorové tachykardie 
mnohočetných morfologií. Vyšetření MRI prokázalo hraniční systolickou funkci levé komory 
(ejekční frakce 50 %), ale bez pozdního sycení gadoliniem. Protože trvala závažná suspekce 
na strukturální onemocnění srdce, pacientka podstoupila vyšetření pozitronovou emisní 
tomografií (PET-CT) s 15F-fluorodeoxyglukózou, které prokázalo změny typické pro srdeční 
sarkoidózu. Diagnóza byla následně potvrzena endomyokardiální biopsií. Během hospitalizace 
měla pacientka velmi četné epizody nesetrvalých komorových tachykardií. Po nasazení 
kortikoidů došlo k jejich výrazné redukci a pacientka je aktuálně asymptomatická. Byla 
zajištěna implantací kardioverteru-defibrilátoru v rámci sekundární prevence náhlé srdeční 
smrti.  
Závěr: Případ dokumentuje, že negativní MRI nález nevylučuje aktivní srdeční sarkoidózu. 
Protože léčba kortikoidy a/nebo imunosupresivy může progresi onemocnění zastavit nebo 
zpomalit, je důležitá časná multimodalitní zobrazovací diagnostika včetně PET-CT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


