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Cieľ: Resynchronizačná liečba (cardiac resynchronization therapy - CRT) sa stala dôležitou 
liečbou pre vybraných pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním (CHSZ), systolickou 
dysfunkciou ľavej komory (ĽK) a elektromechanickou dyssynchróniou. Indukciou reverznej 
remodelácie zlepšuje štruktúru a funkciu ĽK, a redukuje tak morbiditu a mortalitu pacientov. 
Cieľom našej práce bolo sledovanie zmien echokardiografických parametrov u pacientov 
priaznivo odpovedajúcich  na CRT.  
Súbor a metodika: Do súboru boli prospektívne zaradení pacienti s CHSZ, u ktorých bola 
indikovaná CRT podľa aktuálnych odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti v období 
5/2017 - 1/2019. Za účelom hodnotenia odpovede na resynchronizačnú liečbu mali pacienti 
realizované echokardiografické vyšetrenie pred implantáciou a po 6 mesiacoch od implantácie 
CRT. Ako priaznivá odpoveď bola definovaná redukcia endsystolického objemu ľavej komory 
(LVESV) ≥ 15 %. 
Výsledky: Zaradených bolo 41 pacientov (priemerný vek 65 ± 7 rokov, 33 mužov) s ischemickou 
a neischemickou etiológiou CHSZ. Priemerná ejekčná frakcia (EF) ĽK bola 26 ± 4 % a priemerný 
LVESV bol 149 ± 36 ml. Priemerné trvanie QRS komplexu pred implantáciou CRT bolo 157 ± 16 
ms. Na základe zmien LVESV v priebehu sledovania bolo 28 pacientov (68 %) hodnotených ako 
priaznivo odpovedajúci na CRT a 13  pacientov (32 %) bolo hodnotených ako neodpovedajúci 
priaznivo na CRT. V skupine priaznivo odpovedajúcich pacientov na resynchronizačnú liečbu 
nastalo signifikantné zmenšenie priemerného rozmeru ľavej predsiene (zo 46 ± 4 mm na 44 ± 4 
mm, p < 0,001), priemerného enddiastolického rozmeru ĽK (zo 60 ± 6 mm na 57 ± 3 mm, p < 
0,001), priemerného enddiastolického objemu ĽK (z 204 ± 33 ml na 165 ± 36 ml, p = 0,003) a 
priemerného LVESV (zo 149 ± 36 ml na 100 ± 28 ml, p = 0,001), ako aj signifikantné zlepšenie 
priemernej EF ĽK (z 26 ± 4 % na 33 ± 7 % (2D ECHO) a 35 ± 6% (3D ECHO) p = 0,001).    
Záver: V našom súbore priaznivo odpovedalo na srdcovú resynchronizačnú liečbu 68% 
pacientov. V skupine priaznivo odpovedajúcich pacientov nastali signifikantné zmeny vo veľkosti 
ľavej predsiene, enddiastolického rozmeru ľavej komory, enddiastolického a endsystolického 
objemu ľavej komory a ejekčnej frakcie ľavej komory.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


