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Cieľ: Resynchronizačná liečba (CRT) u pacientov (p) s mitrálnou regurgitáciou (MR) je málo 
preskúmaná. Realizovali sme retrospektívnu analýzu 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 56 p (29%). Ďalej sme 
analyzovali skupinu 50 p. Priemerná dĺžka sledovania bola 36 mesiacov od implantácie CRT. 
Priemerný vek p v čase  implantácie CRT bol 67 rokov, 37 bolo mužov. Ischemickú etiológiu SZ 
malo 22 p, 16 p malo implantované KS/ICD v minulosti, 1 mal dočasný KS pred CRT. 35 p bolo v 
klinickej triede NYHA III, priemerná EFĽK v čase implantácie bola 26±7%,  závažnú MR mali 8 p 
(16%). Priemerná šírka QRS bola 159±26 ms, BĽTR malo 32 p,  AV blokádu vyššieho stupňa 10 p. 
29 p malo diagnostikovanú fibriláciu predsiení. Implantovali sme 28 CRT-D, 22 CRT-P. 10 p malo 
včasné komplikácie, 6 p vyžadovali reoperácie. V priebehu sledovaného obdobia zomrelo 15 p 
(30%). P so stredne závažnou a závažnou MR (n = 50) mali oproti kontrolnej skupine bez 
závažnejšej MR (n = 111) signifikantne vyššiu mortalitu (p = 0,020). Prediktorom mortality bola 
hladina NTproBNP > 3000 pg/ml (p = 0,037), ischemická etiológia srdcového zlyhávania (p= 
0,035) a absencia BĽTR (p= 0,021). Na základe klinickej triedy SZ a EFĽK hodnotíme ako 
responderov CRT 18p (36%), 17 p (34%) boli nonresponderi. Responderi mali signifikantne 
častejšie hladiny NTproBNP < 2000 pg/ml (p = 0,027) a došlo u nich k signifikantnému zlepšeniu 
mitrálnej regurgitácie (p = 0,001-0,004).  
Záver: MR závažnejšieho stupňa sa vyskytovala u viac ako ? p indikovaných na CRT. V 3-ročnom 
sledovaní mortalita bola 30%, ďalšia 1/3 p boli non-responderi. Prediktormi nepriaznivej 
prognózy  bola vysoká hladina NTproBNP, ischemická etiológia srdcového zlyhávania a absencia 
BĽTR. U responderov CRT (36%) sa významne redukovala mitrálna regurgitácia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


