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 Analiza „Prevalence and Predictors of Off-Label Use of Cardiac Resynchronization Therapy 
(…)” została przeprowadzona po serii publikacji wskazujących na dosyć powszechne stosowanie 
terapii resynchronizującej (CRT) poza wskazaniami, opartymi na badaniach przeprowadzonych 
zgodnie z evidence based medicine (EBM). Autorzy analizy, posługując się danymi z 
ogólnoamerykańskiego rejestru klinicznego, chcieli zbadać skalę tego zjawiska oraz czynniki 
wpływające na jego występowanie.  

 National Cardiovascular Data Registry (NCDR) ICD Registry jest amerykańskim 
prospektywnym rejestrem klinicznym działającym od 2005 roku. NCDR powstał przy współpracy 
amerykańskich towarzystw kardiologicznych jako odpowiedź na oczekiwanie tamtejszego 
ubezpieczyciela – Centers for Medicare and Medicaid Services i zbiera w usystematyzowany sposób 
dane dotyczące hospitalizacji związanych z implantacjami i wymianami ICD. Dane spływają do NCDR 
kwartalnie i na ich podstawie szpitale uzyskują zwrotnie statystyki własnych dokonań na tle średniej 
dla Stanów Zjednoczonych. Pomimo faktu, że wymagane jest jedynie zbieranie informacji na temat 
zabiegów finansowanych przez ubezpieczyciela publicznego, 75% ośrodków wysyła dane dotyczące 
wszystkich implantacji.  

 Do niniejszej analizy wybrano pacjentów poddawanych implantacji CRT z funkcją defibrylacji 
(CRT-D) w ramach profilaktyki pierwotnej nagłego zgonu sercowego, z wyłączeniem zabiegów 
rozbudowy układu od poziomu stymulatora lub ICD. Wszczepienia podzielono na dwie grupy: zgodne 
ze wskazaniami klinicznymi – on label i niezgodne ze wskazaniami opartymi na kryteriach włączenia 
do badań klinicznych – off-label. Dla uproszczenia analizy, off-label zdefiniowano jako: 
udokumentowaną frakcję wyrzucania lewej komory (LVEF) > 35%,klasę NYHA < III lub czas trwania 
QRS < 120ms u pacjentów nie wymagających stymulacji komorowej. Co ważne, pacjenci z 
migotaniem przedsionków spełniający standardowe kryteria oraz pacjenci z QRS < 120ms ale 
wymagający częstej lub stałej stymulacji komorowej (np. w blokach przedsionkowo-komorowych) 
byli traktowani jako przypadki wszczepień zgodne ze wskazaniami – on label. Nie zbierano danych na 
temat stosowania optymalnej farmakoterapii. Dodatkowo, wyłoniono grupę skrajnie nie spełniającą 
wskazań klinicznych obejmującą klasę I wg NYHA, QRS <100ms lub EF > 35%.  

 Spośród ok.105 tys. zgłoszeń, nadesłanych z 1300 szpitali od stycznia 2006 do czerwca 2008, 
do analizy włączono 45776. Grupa on label obejmowała 34655 rekordów a grupa off-label 10737, w 
tym: 5,959 z klasą NYHA <III, 5432 z QRS < 120ms bez potrzeby stymulacji komorowej i tylko 582 z EF 
> 35%, co wskazuje, że w 23,7% przypadków, implantacja CRT-D nie była oparta na wskazaniach 



opracowanych na podstawie badań klinicznych przeprowadzonych zgodnie z EBM. Grupa skrajnie nie 
spełniająca wskazań klinicznych obejmowała 8% przypadków.  

 Analiza jednoczynnikowa wykazała, że na zwiększenie prawdopodobieństwa wszczepienia 
CRT-D off-label wpływały następujące czynniki: płeć męska, rasa inna niż biała, wywiad 
migotania/trzepotania przedsionków (AF) lub choroby węzła zatokowego, niedawna angioplastyka 
lub badanie elektrofizjologiczne. Szansę tę zmniejszała cukrzyca, przewlekła choroba płuc, wywiad 
zawału serca lub pomostowania aortalno-wieńcowego.  

 W przypadku czynników organizacyjnych, większe prawdopodobieństwo wszczepienia CRT-D 
off-label mieli pacjenci leczący się w miastach, w prywatnych szpitalach, z prywatnym 
ubezpieczeniem zdrowotnym.  

 Analiza wieloczynnikowa ponownie wskazała wywiad AF, niedawną angioplastykę lub 
badanie elektrofizjologiczne oraz prywatne ubezpieczenie zdrowotne jako czynniki zwiększające 
szansę na implantację CRT off-label. Ponadto szansę tę zwiększała hospitalizacja z przyczyn innych niż 
planowa implantacja oraz nadciśnienie tętnicze. Szansę tę zmniejszały następujące czynniki: wiek 
podeszły, płeć żeńska, kardiomiopatia inna niż niedokrwienna, cukrzyca i wysokie wskaźniki 
metabolizmu azotu w organizmie.  

 W obu analizach, CRT-D off-label częściej wszczepiali chirurdzy niż lekarze legitymujący się 
oficjalnymi certyfikatami w dziedzinie elektrofizjologii.  

 Analizowano również zmiany odsetka implantacji off-label w czasie: w ciągu całej obserwacji 
odsetek ten pozostawał na stałym poziomie ok. 20%.  

 Jako ograniczenia analizy, autorzy wskazali fakt zbierania danych przy wypisie ze szpitala, 
brak oceny „optymalnej farmakoterapii” oraz potencjalne błędy techniczne wynikające ze sposobu 
zbierania i magazynowania danych.  

 Podsumowując, dane z ogólno amerykańskiego rejestru, obejmującego ok. 105 tys. rekordów 
wskazują, że ok. 1/4 implantacji układów CRT-D odbywa się poza ścisłymi wskazaniami opartymi na 
kryteriach włączenia do badań klinicznych. Odsetek ten jest stały w czasie i zależy głównie od chorób 
współistniejących oraz wcześniejszej diagnostyki lub leczenia inwazyjnego. Organizacja ochrony 
zdrowia (miejsce zamieszkania, ubezpieczenie itd.) odgrywa rolę drugorzędną.  

 Finansowanie analizy: brak danych.  


