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Úvod: Prístroje na resynchronizačnú liečbu (CRT) zlepšujú synchronizáciu mechanickou alebo 
automatickou optimalizáciou u pacientov so srdcovým zlyhaním. Napriek neustálemu pokroku 
v oblasti CRT, stále sa vyskytuje určitá skupina pacientov s nedostatočnou reakciou na terapiu 
(non-responderi). Cieľom našej práce bolo porovnať účinok automatického a manuálneho 
nastavovania AV a VV intervalu na štandardné EKG a ECHO parametre charakterizujúce 
progresiu ochorenia.  
Súbor a výsledky: Sledovali sme súbor 45 pacientov s implantovaným CRT-D v priebehu 16 
mesiacov od implantácie. Automatické príp. manuálne nastavovanie AV a VV intervalu spolu s 
meraním šírky QRS bolo porovnané v štyroch časových odstupoch: pred resp. bezprostredne po 
implantácii CRT-D,  po mesiaci, po 6 mesiacoch a po roku od implantácie. Pacienti podstúpili 
ECHO pred implantáciou a po 16 mesiacoch. Skupinu s automatickým nastavovaním AV a VV 
intervalu (auto) tvorilo 29 pacientov (64%), s manuálnym (fix) 16 pacientov (36%). V oboch 
skupinách sme po 16 mesiacoch pozorovali sig. nárast EF (auto: z 26,9±5,24% na 35,8±4,82%, 
fix: z 27±5,51% na 34,7±7,27%, p<0,05) a sig. zúženie QRS (auto: zo 158±12,03ms na 
138±14,95ms, fix: zo 153,8±18,21ms na 132,5±10,87ms, p<0,05). U pacientov s automatickou 
optimalizáciou sa už pri prvej kontrole pozorovalo sig. zúženie QRS, k čomu došlo vo fix skupine 
až po 6 mesiacoch. Navyše došlo k sig. rozdielu v časovej následnosti interventrikulárnej 
stimulácie medzi skupinami (auto: VV interval -7ms až -4,2ms, t.j. preferenčne aktivovaná pravá 
komora, fix: 12,8-17,2ms s prednostne aktivovanou ľavou komorou, p<0,001) napriek 
prítomnosti BĽTR v 80% z auto skupiny.  
Záver: Automatické nastavovanie funkcií CRT systému prispieva k urýchleniu synchronizačného 
účinku a napriek neočakávanej preferencii pravokomorovej stimulácie pri indikácii s poruchou 
prevodu ľavej strany srdca vedie k zlepšeniu jeho vývrhového objemu. Identifikácia a 
kvantifikovanie toho javu si však vyžaduje hlbší výskum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


