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 Choroby układu krążenia przebiegają nieco inaczej u kobiet jak i u mężczyzn. 

Niektóre z nich są częstsze u płci męskiej, a inne u płci żeńskiej. Ponadto różna jest również 

odpowiedź na stosowane leczenie u każdej z płci. Terapia przewlekłej niewydolności serca 

(ang. heart failure – HF) zgodnie z wytycznymi obejmuje leczenie farmakologiczne i 

niefarmakologiczne. Jedną z form leczenia niefarmakologicznego jest implantacja 

stymulatora resynchronizującego (ang. cardiac resynchronization therapy – CRT), który nie 

tylko łagodzi objawy HF i poprawia jakość życia, ale również zmniejsza śmiertelność. Dane 

dotyczące wpływu płci na wyniki leczenia za pomocą CRT są sprzeczne. Niektóre analizy np. 

z badania COMPANION lub CARE-HF wskazują na brak wpływu płci na przeżycie u 

chorych leczonych za pomocą CRT, wg innych badań natomiast (np. MADIT-CRT) większą 

korzyść z tej formy leczenia odnoszą kobiety.   

Celem opublikowanego na łamach Clin Cardiol badania była ocena wpływu płci na 

rokowanie u pacjentów z przewlekłą, objawową niewydolnością serca leczonych za pomocą 

terapii resynchronizującej. Analizie poddano dane chorych włączonych do badania MASCOT 

(Management of Atrial Fibrillation Suppression in AF-HF Comorbidity Therapy Study) w 

którym uczestniczyli pacjenci z HF, w klasie czynnościowej NYHA III lub IV pomimo 

optymalnej farmakoterapii, z szerokością zespołów QRS ≥ 130 ms oraz frakcją wyrzutową 

lewej komory (ang. left ventricular ejection fraction – LVEF) ≤ 35 % i wymiarem 

końcoworozkurczowym lewej komory (ang. left ventricular end-diastolic diameter – 

LVEDD) ≥ 55 mm. Badanie to było wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem 

oceniającym bezpieczeństwo i skuteczność narzuconej stymulacji przedsionków u pacjentów 
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leczonych za pomocą CRT. Na potrzeby badania algorytm „AF supression” w 

implantowanych stymulatorach w zależności od grupy do której zrandomizowano pacjenta 

był włączony bądź wyłączony. Kryteriami wyłączenia było utrwalone migotanie 

przedsionków, zawał serca, operacja kardiochirurgiczna lub przezskórna rewaskularyzacja 

wieńcowa w ciągu 3 miesięcy przed włączeniem do badania. Pacjentom implantowano CRT z 

lub bez funkcji kardiowertera-defibrylatora (CRT-P: Frontier model 5510 lub Frontier II 

model 5596; CRT-Ds Epic HF model V-350 lub Atlas HF model V-341; St. Jude Medical, 

Sylmar, CA) zgodnie z praktyką obowiązującą w danym ośrodku klinicznym. Wizyty 

kontrolne u wszystkich badanych przeprowadzano 3, 6, 9, 12 i 24 miesiące po wszczepieniu 

urządzenia. Do analizy dotyczącej wpływu płci na wyniki leczenia za pomocą CRT włączono 

wszystkich chorych, którzy ukończyli 2-letni okres obserwacji lub zmarli w trakcie tego 

czasu. Badanie echokardiograficzne u pacjentów wykonywano przed wszczepieniem 

stymulatora oraz 2 lata po jego implantacji. Jakość życia chorych oceniano za pomocą 

Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire.  

Do badania między wrześniem 2003 r. a marcem 2006 r. włączono 405 pacjentów. 

Spośród tych chorych z dalszych analiz wyłączono 12 badanych, ponieważ nie zostali oni 

ostatecznie zrandomizowani w badaniu, finalnie analizowano więc dane 393 chorych. Zabiegi 

wykonywano w 34 ośrodkach w 10 różnych krajach. Kobiety stanowiły 21 % (n = 82) 

badanej populacji. W porównaniu z mężczyznami, kobiety charakteryzowały się niższą masą 

ciała (68.81 kg ± 13.21 kg vs 78.48 kg ± 14.26 kg, P < 0.0001), częstszym występowaniem 

nieischemicznego podłoża niewydolności serca (74.39 % vs 44.37 %, P < 0.0001), niższą 

jakością życia (54.18 ± 20.04 vs 42.32 ± 20.91  P < 0.0001) oraz mniejszym LVEDD (66.89 

mm ± 9.41 mm vs 71.21 mm ± 9.85 mm, P = 0.0009). Ponadto kobietom rzadziej niż 

mężczyznom implantowano CRT-D (35.37 % vs 61.74 %, P < 0.0001) niż CRT-P. Choroby 

współistniejące takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i przewlekła choroba nerek 

występowały z podobną częstością u obu płci. Szerokość zespołów QRS przed implantacją 

urządzenia była również podobna w obu grupach badanych (kobiety: 168.25 ms ± 36.06 ms, 

mężczyźni: 162.24 ms ± 25.98 ms, P = 0.30). Zarówno u płci męskiej jak i u żeńskiej 

stosowano z podobną częstością ACE-inhibitory, antagonistów receptorów angiotensyny, β-

blokery, diuretyki i spironolakton, natomiast kobiety istotnie częściej przyjmowały glikozydy 

naparstnicy (40.24 % vs 23.79 %, P = 0.0029), a mężczyźni leki antyarytmiczne (34.73 % vs 

13.41 %, P = 0.0002).         

Na koniec okresu obserwacji u płci żeńskiej stwierdzono wyższy odsetek stymulacji 

resynchronizującej (96 % ± 13 % vs 94 % ± 13 %, P < 0.0004). Ocena echokardiograficzna 



wykazała większą redukcję LVEDD u kobiet (−8.2 mm ± 11.1 mm vs −1.1 mm ± 22.1 mm, P 

< 0.02).. Frakcja wyrzutowa lewej komory poprawiła się zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, 

jednakże poprawa ta była większa istotnie statystycznie u płci męskiej niż u żeńskiej (różnica 

między wyjściową i ostatnią ocenioną LVEF: mężczyźni 13.32 % ± 13.02 %, kobiety 7.23 % 

± 11.62 %; P = 0.02). U obu płci doszło do poprawy klasy czynnościowej NYHA na 

podobnym poziomie (różnica między wyjściową klasą NYHA, a ostatnią ocenioną klasą 

NYHA: mężczyźni −1.04 ± 0.80, kobiety  −1.00 ± 0.70; P = 0.79; chorzy u których doszło do 

poprawy ≥ 1 NYHA: mężczyźni 78.57 %, kobiety 75.93 %; P = 0.68), natomiast u kobiet 

stwierdzono większą poprawę jakości życia (−21.1 ± 26.5 vs −16.2 ± 22.1, P < 0.0001).   

Z uwagi na fakt, że etiologia ischemiczna HF jest związana z gorszą odpowiedzią na 

CRT w analizie dotyczącej śmiertelności uwzględniono wyjściowe różnice między płciami w 

zakresie danych dotyczących wyjściowych różnic charakterystyki sercowo-naczyniowej i 

stwierdzono niższą śmiertelność całkowitą (4.88 % vs 19.94 % P = 0.0007, OR: 4.86, 95 % 

CI: 1.71 – 13.8), niższą śmiertelność z przyczyn sercowych (2.44% vs 9.65 %,  P = 0.04, OR: 

4.27, 95 % CI: 1.0 – 18.3) oraz mniejszą częstość hospitalizacji spowodowanych 

zaostrzeniem HF (10.98 % vs 23.47 % P = 0.01, OR: 2.49, 95 % CI: 1.19 – 5.22) u kobiet w 

porównaniu z mężczyznami. Nie stwierdzono natomiast różnic między płciami w zakresie 

częstości nagłych zgonów sercowych (mężczyźni vs kobiety: 1.22 % vs 3.22 %, P = 0.47, 

OR: 2.69, 95 % CI: 0.34 – 21.3), hospitalizacji z wszystkich przyczyn (37 % vs 41 %, P = 

0.55, OR: 1.17, 95 % CI: 0.71 – 1.92) oraz migotania przedsionków (7.32 % vs 8.68 %, P = 

0.82, OR: 1.2, 95 % CI: 0.48 – 3.02).  

Głównym ograniczeniem badania był typ analizy (analiza post hoc) oraz różnice 

między płciami w odsetku implantowanych CRT-D i CRT-P.  

Podsumowując, przeprowadzona analiza wykazała lepszą odpowiedź na terapię 

resynchronizującą oraz rokowanie po implantacji CRT u kobiet w porównaniu z 

mężczyznami. Z tego względu należy rozważyć przeprowadzenie kolejnych, dodatkowych 

badań, które być może pozwolą na określenie odrębnych wskazań do implantacji CRT u 

kobiet i u mężczyzn.    


