
 
 

Badanie BLOCK HF – poprawa klinicznych wyników leczenia u chorych z stymulacją obukomorową 

w porównaniu z stymulacją prawokomorową 
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Liczne badania wykazały, że znaczny odsetek stymulacji prawokomorowej u chorych z 

stymulatorem i/lub implantowalnym kardiowerterem-defibrylatorem (ang. implantable cardioverter-

defibrillator – ICD) oraz prawidłowym przewodzeniem przedsionkowo-komorowym (ang. 

atrioventricular – AV) może niekorzystnie wpływać na rokowanie  

i wyniki leczenia. Dedykowane tym chorym algorytmy redukujące odsetek zbędnej stymulacji komory 

są aktualnie bardzo powszechne w wszczepianych urządzeniach. Niestety u pacjentów z zaburzeniami 

przewodzenia AV odsetek stymulacji prawej komory jest znaczny.  

Badanie BLOCK HF (Biventricular Versus Right Ventricular Pacing in Heart Failure Patients 

With Atrioventricular Block) miało na celu wykazanie, czy u pacjentów  

z niewydolnością serca (ang. heart failure – HF), będących w I-III klasie czynnościowej wg NYHA, 

frakcją wyrzutową lewej komory (ang. left ventricular ejection fraction – LVEF) ≤ 50% oraz blokiem AV 

stymulacja obukomorowa (ang. biventricular – BIV) będzie miała przewagę nad stymulacją 

prawokomorową (ang. right ventricle – RV). Złożonym, pierwszorzędowym punktem końcowym 

badania był zgon, pilna wizyta z powodu zaostrzenia HF z potrzebą leczenia dożylnego lub 

niekorzystna przebudowa lewej komory manifestująca się wzrostem zindeksowanej objętości 

końcowoskurczowej lewej komory (ang. left ventricular end systolic volume index – LVESVi). W 

badaniu stwierdzono 26% redukcję w/w złożonego punktu końcowego w grupie pacjentów ze 

stymulacją resynchronizującą. Wyniki te opublikowano w New England Journal of Medicine w 2013 

roku. 

Z uwagi na fakt, iż wpływ na jakość życia oraz wyniki kliniczne zastosowania różnych metod 

terapeutycznych jest równie ważny jak wpływ na rokowanie, celem podanalizy badania BLOCK HF, 
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aktualnie opublikowanej na łamach JACC, było porównanie stymulacji obukomorowej i 

prawokomorowej w zakresie wpływu na te parametry kliniczne. Wszystkim pacjentom implantowano 

stymulator resynchronizujący z funkcją lub bez kardiowertera-defibrylatora, a następnie 

randomizowano w stosunku 1:1 do włączenia stymulacji obukomorowej (grupa BIV) lub tylko 

prawokomorowej (grupa RV). Podstawą oceny klinicznej było wyznaczenie wskaźnika Packera 

(poprawa, pogorszenie, brak wpływu), porównanie klasy czynnościowej wg NYHA oraz jakości życia. 

Okres obserwacji wynosił 24 miesiące, a badania kontrolne wykonywano 6, 12, 18 i 24 miesiące po 

randomizacji. 

Między grudniem 2003r. a listopadem 2011r. w USA oraz Kanadzie do badania włączono 918 

chorych. Spośród tych pacjentów 691 badanych ostatecznie zrandomizowano – 349 chorych do grupy 

BIV oraz 342 badanych do grupy RV. Średnia LVEF wynosiła  40±8% a blok AV III stopnia występował u 

ok. połowy badanych. W całym okresie obserwacji 84 chorych przeszło z grupy RV do grupy BIV (przy 

czym 54 badanych po wystąpieniu pierwszorzędowego złożonego punktu końcowego badania), a 

najczęstszą tego przyczyną było pogorszenie HF. Do grupy RV z grupy BIV przeszło natomiast 18 

badanych, najczęściej z powodu stymulacji przepony.  

W rocznym okresie obserwacji korzystna zmiana klasy czynnościowej wg NYHA była  częstsza 

w grupie BIV w porównaniu z grupą RV (w grupie BIV poprawa u 19% badanych, niezmieniona klasa 

NYHA u 61% chorych, pogorszenie u 17% pacjentów vs poprawa u 12% badanych, brak zmiany NYHA 

u 62% chorych, pogorszenie u 23% pacjentów w grupie RV). Analiza z wykorzystaniem metody 

bayesowskiej (uwzględniającej przejście chorego z grupy RV do BIV i odwrotnie) wykazała poprawę 

klasy NYHA również 18 i 24 miesiące po randomizacji w grupie BIV w porównaniu z grupą RV. W 6, 12 

i 18.  miesięcznym okresie obserwacji również jakość życia uległa istotnej poprawie  

w grupie BIV w porównaniu z grupą RV. 

Istotnie większą poprawę kliniczną, na którą składała się śmiertelność, hospitalizacje 

spowodowane HF, klasa czynnościowa NYHA oraz subiektywnie oceniane przez pacjenta objawy 

niewydolności serca stwierdzono we wszystkich punktach obserwacji wśród chorych z grupy BIV w 

porównaniu z grupą RV.  

Podsumowując, w badaniu BLOCK HF wykazano, że stymulacja obukomorowa w porównaniu 

z stymulacją prawokomorową wśród chorych z HF w klasie NYHA I-III z LVEF ≤ 50% i blokiem AV nie 

tylko znamiennie redukuje złożony punkt końcowy tj. śmiertelność, hospitalizacje spowodowane HF 

oraz niekorzystny remodeling lewej komory, ale również 

wpływa korzystnie na poprawę klinicznych efektów leczenia, jakości życia oraz klasy czynnościowej  

wg NYHA. 



 
 

 

KOMENTARZ: Maria Trusz-Gluza  

Dysponujemy licznymi  publikacjami wskazującymi, że duży ładunek stymulacji prawokomorowej 

(najpewniej >20-40%) powoduje dysfunkcję lewej komory, a przede wszystkim nasila istniejącą 

wyjściowo. Stało się to punktem wyjścia do badań porównujących efekty stymulacji dwukomorowej z 

prawokomorową. Kluczowe są dwa badania: BLOCK HF i BIOPACE. Jak przedstawiono powyżej w 

badaniu BLOCK HF udowodniono, że stymulacja typu BIV istotnie redukuje złożony kliniczno-

echokardiograficzny punkt końcowy (co opublikowano już w 2013 roku), ale także korzystniej wpływa 

na jakość życia, klasę czynnościową i inne wskaźniki kliniczne. Właśnie  wyniki badania BLOCK HF 

zadecydowały, że w wytycznych ESC 2013 poświęconych  stymulacji serca i resynchronizacji w klasie 

IIa/B pojawiło się zalecenie, że zastosowanie CRT de novo należy rozważyć u chorych ze wskazaniami 

do stymulacji komorowej oraz HF, zmniejszoną LVEF i przewidywanym dużym odsetkiem stymulacji 

komór. W dokumencie wytycznych ESC poświęconych HF z 2016 roku rekomendacja ta ma nieco 

zmienione brzmienie:  zaleca się zastosowanie CRT, raczej niż stymulacji RV, u chorych z HF i 

obniżoną funkcją skurczową lewej komory, niezależnie od klasy NYHA, z potrzebą stymulacji 

komorowej i wyższym stopniem bloku AV - klasa zaleceń I, poziom dowodów A.  

Wyników badania BIOPACE dotąd nie opublikowano, mimo ich prezentacji w trakcie Kongresu ESC 

2014. Objęto nim dużą populację chorych ze wskazaniami do stymulacji komorowej; u 908 chorych 

zastosowano stymulację RV, a u 902 stymulację BIV. Chorych kwalifikowano do badania niezależnie 

od wartości LVEF. Mimo długiej obserwacji (5,6 lat) nie wykazano istotnej statystycznie przewagi 

stymulacji BIV w zakresie występowania złożonego punktu końcowego obejmującego zgon lub 

hospitalizację z powodu HF [HR 0,87 (0,75-1,01); p=0,08]. Wyniki były podobne wśród chorych z LVEF 

≤50% (średnia LVEF 41%) i >50% (średnia 62%). Czekamy na pełną publikację i wyniki bardziej 

złożonych analiz, które być może wyłonią subpopulacje chorych odnoszących większe korzyści z CRT i 

ułatwią podejmowanie decyzji u poszczególnych pacjentów.   
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