
Porównanie stymulacji jedno i dwukomorowej u pacjentów z bradyarytmią  
i zachowaną funkcją skurczową lewej komory – wyniki dwuletnie.  
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 Badanie The Pacing to Avoid Cardiac Enlargement, w skrócie PACE, miało na celu wykazanie 
w warunkach randomizowanego badania klinicznego przewagi stymulacji resynchronizującej nad 
standardową stymulacją dwujamową u pacjentów ze wskazaniami do stałej stymulacji serca i 
zachowaną funkcją skurczową lewej komory. Badanie zaprojektowano w celu porównania 
wskaźników echokardiograficznych jako pierwszorzędowego punktu końcowego . Pierwotnie, 
zakładano roczny okres obserwacji. Po uzyskaniu istotnych statystycznie wyników, obserwację 
rozszerzono do dwóch lat.  

Badanie PACE było randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniem klinicznym typu 
superiority, do którego kwalifikowali się pacjenci ze wskazaniami do stałej stymulacji serca i 
zachowaną funkcją skurczową lewej komory. Szczegóły kryteriów włączenia i wykluczenia zawarto w 
Tab. 1. Wszyscy pacjenci zostali poddani wszczepieniu układu resychronizującego a następnie 
randomizowani do grupy stymulacji dwukomorowej (BiV) lub standardowej (RV). Randomizację 
przeprowadzono w stosunku 1:1 i stratyfikowano ze względu na funkcję rozkurczową lewej komory. 
Programowanie urządzeń było stałe w obu grupach: częstość podstawowa 50/min, maksymalna 
110/min, odstęp AV 120-200ms z algorytmem promującym stymulację komorową. Początkowo okres 
obserwacji planowano na jeden rok, ale rozszerzono go do dwóch lat. Pierwszorzędowym punktem 
końcowym było zachowanie funkcji skurczowej lewej komory i brak cech remodelingu lewej komory. 
Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały liczne parametry echokardiograficzne, ocenę kliniczną 
oraz jakość życia pacjentów mierzoną kwestionariuszem SF-36. Kalkulację próby oparto na założeniu 
5% przewagi stymulacji BiV nad RV w zakresie odsetka pacjentów z zachowaną funkcją lewej komory. 
Przyjmując błąd alfa 0,05, moc 90% i 10-15% utraty pacjentów z badania, wyliczono docelową 
liczebność grupy na 200 pacjentów. Analizy pozostałych punktów końcowych miały charakter 
eksploratywny. Wszystkie analizy przeprowadzono zgodnie z zasadą intetntion-to-treat (ITT).  

 W latach 2005-2008, w czterech ośrodkach chińskich, ze wstępnie ocenionych 251 
pacjentów, do badania ostatecznie włączono 177: 89 do grupy BiV i 88 do grupy RV. Po dwóch latach, 
do analizy włączono 163 pacjentów, po równo w obu grupach, gdyż sześciu pacjentów odmówiło 
kontynuacji badania a 7 zmarło. Średni odsetek stymulacji komorowej wyniósł 97.9+11.8% w grupie 
RV i 92.9+22.6% w grupie BiV.  



 Pierwszorzędowy punkt końcowy, obniżenie frakcji wyrzutowej lewej komory o ≥5% 
osiągnęło 18 (20,2%) vs. 55 (62,5%) pacjentów odpowiednio w grupach BiV i RV. Różnica była istotna 
statystycznie. Ponadto, pacjenci w grupie BiV istotnie rzadziej notowali spadek frakcji wyrzutowej 
lewej komory <45% - odpowiednio 4 (4.5%) sv. 15 (17.0%), p=0.006. 

Pod koniec obserwacji, pacjenci w grupie BiV mieli wyższą średnią frakcję wyrzucania lewej 
komory o 9,9% oraz niższą rozkurczową objętość lewej komory o 13ml niż w grupie RV. Ponadto, w 
przypadku BiV parametry te nie zmieniały się istotnie w czasie podczas gdy w grupie kontrolnej 
notowano konsekwentne pogorszenie badanych wskaźników w czasie.  

Wskaźniki echokardiograficzne nie przełożyły się na efekty kliniczne. Zarówno w jakości życia 
jak i dystansie 6-minutowego marszu nie odnotowano istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami.  

W trakcie badania zmarło czterech pacjentów z grupy RV i trzech z BiV a odpowiednio 10 i 8 
pacjentów było hospitalizowanych z powodu objawów niewydolności serca.  

Autorzy doniesienia wskazują na relatywnie małe grupy pacjentów oraz prawdopodobnie 
zbyt krótki okres obserwacji jako główne ograniczenia badania, które nie pozwoliły ociągnąć istotnych 
wyników w zakresie klinicznych punktów końcowych.  

Podsumowując, randomizowane badanie kliniczne PACE udowodniło przewagę układów 
resynchronizujących nad standardową stymulacją u pacjentów ze wskazaniami do stymulacji i 
zachowaną funkcją skurczową lewej komory w zakresie wskaźników echokardiograficznych ale nie 
objawów klinicznych oraz porównywalne bezpieczeństwo stosowania takiego rozwiązania. Należy 
jednak pamiętać, że badanie było relatywnie mało liczne, a randomizacja przeprowadzona dopiero 
po implantacji układu BiV.  

Badanie zostało sfinansowane z grantu naukowego przyznanego przez firmę Medronic Inc.  

 

Tab. 1. Kryteria włączenia i wykluczenia z badania PACE  

Kryteria włączenia  Kryteria wykluczenia  
• Pełnoletniość  
• Wskazania klasy I do stałej stymulacji 

serca wg ACC/AHA/HRS  
• EF≥45% w przezklatkowym ECHO 2D  
• Skuteczna implantacja układu CRT z 

elektrodą przedsionkową  
• Przewidywana stabilna farmakoterapia, 

w tym leki antyarytmiczne, przez 12 
mies.  

• Mechaniczna zastawka trójdzielna  
• Utrwalone migotanie przedsionków  
• Interwencja wieńcowa w ciągu ostatnich 

3 mies. (UA, MI, PCI, CABG)  
• Ograniczona oczekiwana długość życia  
• Uczestnictwo w innym badaniu mogące 

wpływać na wyniki badania PACE  
• Stan po transplantacji serca  
• Kobiety w ciąży lub kobiety w wieku 

rozrodczym nie stosujące antykoncepcji  
Skróty: CRT układ resynchronizujacy, CABG pomostowanie aortalno-wieńcowe, MI zawał serca, PCI 
przez skórna interwencja wieńcowa, UA niestabilna dławica piersiowa.  


