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Migotanie przedsionków (ang. atrial fibrillation – AF) jest arytmią występującą bardzo często u 

pacjentów z niewydolnością serca (ang. heart failure – HF). Terapia resynchronizująca serce 

(ang. cardiac resynchronization therapy – CRT) jest uznaną metodą elektroterapii redukującą 

śmiertelność u pacjentów z niewydolnością serca oraz rytmem zatokowym. Nadal natomiast nie 

ma zbyt wielu badań dedykowanych skuteczności CRT u chorych z współistniejącym AF. 

Celem badania  opublikowanego na łamach Circ Heart Fail była ocena skuteczności CRT-D u 

pacjentów z HF i współistniejącym AF. Do analizy wykorzystano dane uzyskane z Narodowego 

Rejestru ICD ze Stanów Zjednoczonych. Analizowano dane pacjentów z HF i AF w wieku ≥ 65 

roku życia, którzy między kwietniem 2006r. a grudniem 2009r. mieli wszczepione CRT-D lub ICD. 

Wszyscy chorzy mieli obniżoną ≤ 35% frakcję wyrzutową lewej komory (ang. left ventricular 

ejection fraction – LVEF) oraz poszerzone ≥ 120 ms zespoły QRS.  

Do badania włączono 8951 pacjentów z HF i AF. U 6470 chorych wszczepiono CRT-D, a u 2481 

jedynie ICD. W porównaniu z pacjentami, którym wszczepiono ICD, chorzy z implantowanym 

CRT-D byli istotnie częściej płci żeńskiej, mieli nieischemiczne podłoże HF oraz bardziej 

zaawansowaną niewydolność serca wyrażaną klasą NYHA, a także częściej zespoły QRS ≥ 150ms 

oraz blok lewej odnogi pęczka Hisa i niższą LVEF.  

W ciągu 3. letniego okresu obserwacji śmiertelność całkowita, a także częstość hospitalizacji z 

jakiejkolwiek przyczyny były podobne w grupie ICD i CRT-D (śmiertelność: 33% vs 32.2%, P=0.68; 

hospitalizacje: 75.6% vs 75.9%, P=0.84). Częstość hospitalizacji spowodowanych HF była istotnie 
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niższa w grupie CRT-D (33.4% vs 36.2%, P=0.02), a częstość powikłań związanych z urządzeniem 

w ciągu 90 dni od implantacji była porównywalna (2.7% vs 3%, P=0.41).  

Z uwagi na wymienione różnice w charakterystyce podstawowej między grupą ICD i CRT-D do 

dalszych analiz wykorzystano technikę prawdopodobieństwa leczenia z wykorzystaniem CRT-D. 

Analiza ta wykazała mniejszą śmiertelność całkowitą (HR 0.83, 95% CI 0.75-0.92, P<0.001) wśród 

pacjentów z grupy CRT-D, a także mniejszą częstość ponownej hospitalizacji z jakiejkolwiek 

przyczyny (HR 0.86, 95% CI 0.80-0.92, P<0.001) w ciągu 3 letniego okresu obserwacji, mniejszą 

częstość hospitalizacji z powodu zaostrzenia HF (HR 0.68, 95% CI 0.62-0.76) i brak różnic w 

zakresie powikłań w ciągu 90 dni od implantacji. 

Podsumowując, u pacjentów z HF i AF implantacja CRT-D w porównaniu z ICD jest związana z 

redukcją ryzyka zgonu, ponownych hospitalizacji z jakiejkolwiek przyczyny oraz ponownych 

hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca oraz porównywalnym ryzykiem powikłań 

pozabiegowych.  

 

KOMENTARZ: Maria Trusz-Gluza 

Omówiona publikacja  dotyczy retrospektywnego badania obserwacyjnego z wykorzystaniem 

danych z dużego rejestru chorych z wszczepionym ICD.   Dokonano porównania przebiegu 

choroby i rokowania u pacjentów z HF z obniżoną LVEF, AF i poszerzeniem zespołu QRS ≥120 ms 

zależnie od wszczepienia CRT-D lub jedynie ICD, mimo możliwości rozważenia wskazań do CRT-

D. Obie populacje dość znacznie różniły się. Jednak złożona analiza statystyczna pozwoliła 

zrównoważyć charakterystykę badanej populacji i ostatecznie wykazać  przewagę CRT-D.  

Wskazania do zastosowania CRT-D u chorych z HF i AF ujęte w kolejnych wytycznych ESC 

(European Society of Cardiology) zmieniały się. Wyniki uzyskane w badaniu RAFT dla tej 

subpopulacji chorych nakazywały wątpliwość, co do skuteczności takiego postępowania. Jednak 

dalsze badania wskazujące na potrzebę prawie 100% stymulacji dwukomorowej, chociażby 

poprzez ablację łącza przedsionkowo-komorowego, zmieniły częściowo spojrzenie na ten 

problem kliniczny. Zgodnie z wytycznymi ESC poświęconymi HF z 2016 r. należy rozważyć 

wszczepienie CRT  u pacjentów z HF i LVEF ≤35%, AF i QRS ≥130 ms  w klasie czynnościowej wg 

NYHA III-IV  mimo optymalnej farmakoterapii,  jeśli zapewnimy stymulację dwukomorową lub 

spodziewamy się powrotu rytmu zatokowego. Wyniki omówionego badania potwierdzają 

słuszność takiego postępowania. 
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