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Cieľ:  Mitrálna regurgitácia (MR) sa frekventne vyskytuje u pacientov (p) s významne 
redukovanou systolickou funkciou ĽK. Pre zvýšené operačné riziko sú títo p zriedka indikovaní 
na kardiochirurgickú rekonštrukciu mitrálnej chlopne. Mnohí p spĺňajú indikačné kritéria na 
resynchronizačnú liečbu (CRT). Cieľom práce bola retrospektívna analýza chorých so stredne 
závažnou a závažnou MR indikovaných na CRT.  
Metódy a výsledky: V súbore 192 p s konzekutívne implantovanými CRT prístrojmi v rokoch 
2015-2016 sme zistili MR stredne závažného a závažného stupňa u 53 p (28%). Ďalej sme 
analyzovali súbor 23 p s implantovanými CRT prístrojmi a sledovaním viac ako 1 rok. 
Priemerná dĺžka sledovania bola 17,5±5,4 mesiaca od implantácie CRT. Priemerný vek p v 
čase  implantácie CRT bol 65±13,4 roka, 20 bolo mužov. Ischemickú etiológiu SZ malo 13 p, 7 
p malo implantované KS/ICD v minulosti, 1 mal dočasný KS pred CRT. 15 p bolo v klinickej 
triede NYHA III, priemerná EFĽK v čase implantácie bola 26±7%,  závažnú MR mali 3 p. 
Priemerná šírka QRS bola 165±32ms, BĽTR malo 13 p, 4 p boli dependentní na KS pri AV 
blokádach, 13 p malo fibriláciu predsiení. Implantovali sme 15 CRT-D, 8 CRT-P. 6 p malo 
včasné komplikácie, 3 vyžadovali reoperácie. 5 p zomrelo 4-16 mesiacov po implantácii (22%). 
Na základe klinickej triedy SZ a EFĽK hodnotíme ako responderov CRT (zlepšenie triedy 
NYHA a EFĽK o ? 5%) 12 p (52%), u 10 z nich sa zlepšila MR o minimálne 1 stupeň. Medzi 
respondermi CRT boli častejšie p s DKMP, BĽTR a širším QRS. V univariantnej analýze 
Fisherovým testom sme zistili absenciu závažnejšieho obličkového poškodenia (kretininémia 
pod 140 umol/l) štatisticky významne častejšie u responderov CRT (p 0,005).  
Záver: MR závažnejšieho stupňa sa vyskytovala u viac ako ? pacientov indikovaných na CRT. 
Mortalita v tejto skupine pacientov bola vysoká. Viac ako polovica pacientov priaznivo 
odpovedala na CRT. Obličkové poškodenie bolo silným rizikovým faktorom  non-
responderstva na CRT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


