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Úvod: Chronické srdcové zlyhávanie (CHSZ) je komplexný syndróm charakterizovaný 
niekoľkými patofyziologickým procesmi vrátane abnormálnej aktivácie imunitného systému. 
Široko využívaným biomarkerom zápalu je C-reaktívny proteín (CRP). Je preukázané, že jeho 
sérové hladiny môžu byť zvýšené u pacientov s CHSZ a  môžu mať prognostický význam.  V 
súčasnosti len niekoľko klinických prác s konfliktnými výsledkami sa zaoberalo vplyvom 
srdcovej resynchronizačnej liečby (CRT) na sérovú hladinu CRP. 
Cieľom našej prospektívnej práce bolo preto zistiť možný vplyv CRT na sérovú hladinu vysoko 
senzitívneho CRP (hs-CRP) u pacientov s CHSZ.  
Metodika a výsledky: V práci sme realizovali stanovenie sérových hladín hs-CRP pred a po 
1, 3 a 6 mesiacoch od implantácie CRT a dávali sme ich možné zmeny do súvislosti s 
odpoveďou pacientov na CRT. Zaradených bolo 90 pacientov (priemerný vek 64 ± 9 rokov, 71 
mužov) s ischemickou a neischemickou etiológiou CHSZ. Priemerná ejekčná frakcia ľavej 
komory (EF ĽK) bola 27 ± 4 % a priemerný enddiastolický rozmer ľavej komory (LVEDD) bol 
64 ± 8 mm. Priemerná bazálna hladina hs-CRP bola 4,2 ± 8,6 mg/l a jej hodnoty negatívne 
korelovali s EF ĽK (r=- 0,260, p=0,047) a pozitívne korelovali s LVEDD (r=0,270, p=0,040). Na 
základe preddefinovaných zmien v echokardiografických parametroch po 6 mesiacoch od 
implantácie CRT bolo 42 (47 %) pacientov hodnotených ako CRT respondéri a 48 (53 %) 
pacientov ako CRT nonrespondéri. CRT respondéri vykazovali po 6 mesiacoch 
resynchronizačnej liečby signifikantné zníženie sérovej hladiny hs-CRP (z 4,5 ± 9,6 mg/l na 1,7 
±2,1 mg/l, p=0,035). U CRT nonrespondérov nenastala v priebehu sledovania žiadna 
signifikantná zmena sérovej hladiny  hs-CRP.         
Záver: Naša práca preukázala, že hs-CRP može byť užitočným biomarkerom v hodnotení 
odpovede pacientov na CRT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


