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Úvod: Resynchronizační terapie patří k léčbě srdečního selhání u  pacientů s těžkou dysfunkcí 
levé komory a dokumentovanou dyssynchronií (nejčastěji dle EKG při přítomnosti LBBB). Dále 
mohou být indikováni i pacienti bez těžké systolické dysfunkce, ale s předpokladem vysokého 
procenta komorové stimulace. Většinou jsme přitom zaměřeni na funkce levé komory. Též u 
systémové pravé komory na mnohem menších souborech máme doklady o možném přínosu 
CRT (zlepšení EF, NYHA a zkrácení QRS; či preventivní účinek CRT před kardiostimulací 
navozeném zhoršení EF PK u pacientů s AV blokem. III stupně). 
Kazuistika: Popisujeme případ pacientky sledované v našem centru pro vrozené srdeční vady 
v dospělosti s vrozeně korigovanou transpozicí velkých tepen a vrozenou kompletní blokádou 
AV uzlu. Pacientka byla dlouhodobě bez větších potíží do věku přibližně 40 let, tolerující střední 
zátěž, po 2 nekomplikovaných porodech. Dle ECHO kontrol ale pozvolně progredovala 
trikuspidální regurgitace do významného stupně (dle PISA ROA 0.32-42 mm2, RF 47-61%, RV 56-
75 ml, EF PK 50%). Současně přítomen pokles funkční zdatnosti (pracovní tolerance z 2,7 na 2,0 
W/kg) a rozvoj chronotropní inkompetence (max. tepová frekvence 65/min). V rámci 
indikačních komisí zvažován komplexní výkon s náhradou trikuspidální chlopně a zavedení 
trvalé biventrikulární  kardiostimulace s epimyokardiální elektrodou (předpoklad vysokého 
procenta stimulace). Nakonec však (i s ohledem na přání pacientky) provedena  pouze 
implantace PM-CRT konvenčně (při zvyklém odstupu koronárního sinu z pravé síně).Výkon 
proběhl bez komplikací. Nadále přítomná síněmi spouštěná 100% BiV stimulace komor. V dalším 
průběhu sledování jsem pozorovali snížení trikuspidální regurgitace ke střední významnosti 
(ROA 17mm2, RV 29ml), zlepšení funkční třídy NYHA z II na I. Systolická funkce systémové 
komory významně nezměněna (z EF PK 50% na 53%). Síře QRS komplexu mírně zvýšena (z 
původních 120ms na 150ms).  
Závěr: Resynchronizační terapie patří především do portfolia léčby srdečního selhání. Přestože 
se jedná dominantně o léčbu dyssynchronie dysfunkční levé komory, v indikovaných případech 
má své postavení i u pacientů s vrozenou srdeční vadou a pozměněnou anatomií srdečních 
oddílů. V našem případě lze efekt dokumentovat snížením stupně trikuspidální regurgitace a 
zlepšením funkční třídy.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


