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Úvod: Resynchronizačná liečba (CRT) srdcového zlyhania (SZ) je podľa odporúčaní ESC  
štandardným  liečebným postupom  u indikovaných  pacientov so SZ. Aj pri rešpektovaní 
indikačných kritérií ESC nedosiahne sa pomocou CRT zlepšenie SZ u tretiny pacientov- tzv. 
nonresponderov (NR). Kritéria pre NR sú:  absencia zlepšenia funkčnej triedy NYHA a funkcia 
ĽK bez zásadného zlepšenie (vzostup EFĽK <5%). Funkčná mitrálna regurgitácia (MR) je 
častým nálezom u pacientov so SZ a má  závažné prognostické implikácie. Implantácia CRT  
môže mať priaznivý vplyv na MR.Cieľom práce bolo analyzovať odpoveď na CRT u pacientov 
so stredne závažnou až závažnou MR.  
Metódy: Retrospektívna analýza  pacientov po implantácii CRT so stredne závažnou až 
závažnou MR konzekutívne prijatých do nášho centra od 01/2015-12/2016. 
Výsledky: V našom centre bolo v uvedenom období implantovaných celkovo 192 CRT 
prístrojov pacientom so SZ, u 53 pacientov (27%) bola prítomná v čase implantácie stredne 
závažná až závažná MR. V našej práci analyzujeme skupinu 23 pacientov 15 s CRT-D a 8 s 
CRT-P s dobou sledovania 17.5± 5.4 mesiaca. Vekový priemer bol 65±13,4 roka, mužov bolo 
20 (87 %). Etiológia SZ bola u  13 pac.( 56.5%) ischemická, 9 pac. (39.1%) mali fibriláciu 
predsiení. V čase implantácie bola priemerná EF ĽK 26.0 ±7%, závažná MR bola prítomná u 3  
(13%) pacientov, priemerná  NYHA trieda 2.73±0,5, priemerná šírka QRS bola 165±32ms,  
typický obraz BĽTR malo 13 pac (56.5%).  5 (21.7%) pac. zomrelo v priebehu 4-16 mesiacov 
po implantácii CRT. Celkovo bolo 8 (34.8%) NR (z toho 7 mužov). Priemerná závažnosť MR 
bola u responderov 3.2±0.1 u NR 3.1±0.   Rizikové faktory NR sú: prítomnosť FP (p=0,049), 
akékoľvek obličkové poškodenie (p=0,040), kreatininémia  > 140 µmol/l (p 0,001). Pacienti 
indikovaní podľa kritérií triedy I (ESC) boli NR v 37%, pacienti indikovaní v Triede IIa boli NR v 
62%.   
Záver: Pacienti so SZ a hemodynamicky významnou MR by optimálne mali spĺňať kritériá 
triedy I (ESC) pre implantcáiu CRT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


