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Úvod: Přes pokroky na poli srdeční resynchronizační léčby (SRL) zůstává podíl pacientů na 
tuto léčbu neodpovídajících vysoký. Snahy o zvýšení efektivity této léčby se realizují na 
několika úrovních: výběr vhodných kandidátů, optimální programace přístroje, největší 
potenciál nicméně skýtá cílené umístění levokomorové (LK) elektrody s využitím pokročilých 
zobrazovacích metod. 
Metodika: Ze souboru pacientů, kterým jsme v letech 2008-2014 transvenózně implantovali 
systém pro SRL (n=482), sledovaných ? 6 měsíců (n=423), jsme vybrali ty, kteří nesplnili 
kriterium odpovědi na léčbu, definované jako absolutní vzestup ejekční frakce LK o ? 7,5 %. U 
těchto pacientů (n=150, 35,4 %) jsme retrospektivně analyzovali koronární venogramy a 
zaznamenali polohu LK elektrody ve dvou projekcích. Následně byl zjišťován výskyt vhodné 
alternativní větve dle následujících kriterií: všeobecně akceptovaná poloha, tj. jiná než apikální 
a krajní posteriorní a anteriorní, vhodný průběh a kalibr větve pro umístění elektrody a 
dostatečná vzdálenost od pozice stávající elektrody (? 3 cm). Byla-li shledána přítomnost 
anatomické alternativy, revizí operačního protokolu bylo pátráno po případné objektivní 
překážce ve využití této větve (údaj o stimulaci n. frenicus, nevyhovujících stimulačních 
parametrech, nestabilitě elektrody apod.). 
Výsledky: Ze 139 pacientů s dostupným venogramem jsme vhodnou alternativu nalezli u 51 z 
nich (36,7 %). Operační protokol poukázal na objektivní překážku u 14 z nich. Reálně bylo 
tedy v celém souboru nalezeno pouze 37 pacientů (26,6 %) s teoretickou možností 
alternativního umístění LK elektrody. 
Závěr: Výsledky naší práce dokládají, že plošným užitím pokročilých zobrazovacích metod k 
cílené transvenózní implantaci LK elektrody lze dosáhnout lepší odpovědi jen u velmi 
omezeného počtu pacientů. Hlavní limitací této léčby je absence vhodných anatomických 
možností implantace LK elektrody. Alternativní způsoby stimulace LK mohou v budoucnu tento 
problém vyřešit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


