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 Przegląd systematyczny z metaanalizą „Meta-analysis: Cardiac Resynchronization 
Therapy for Patients With Less Symptomatic Heart Failure” miał za zadanie podsumować 
aktualną wiedzę z zakresu efektywności i bezpieczeństwa stosowania terapii 
resynchronizującej (CRT) zarówno w klasycznych wskazaniach zaawansowanej niewydolności 
serca (klasy NYHA III lub IV) jak i u pacjentów mniej symptomatycznych (klasy NYHA I lub II).  

 Badanie było przeglądem systematycznym randomizowanych badań klinicznych 
opublikowanych przed 20 grudnia 2010r i było aktualizacją przeglądu z roku 2007. 
Szczegółowe kryteria włączenia badań do przeglądu podsumowano w Tabeli 1. Poszukiwano 
randomizowanych badań klinicznych z grupą kontrolną, porównujących CRT z brakiem 
stymulacji resynchronizującej, co oznaczało że w grupie kontrolnej mogli znaleźć się pacjenci 
ze stymulacją prawo lub lewokomorową, klasycznym implantowanym kardiowerterem-
defibrylatorem (ICD) lub wyłączonym układem resynchronizującym. Pierwszorzędowym 
punktem końcowym przeglądu była śmiertelność ogólna, ale analizowano również 
hospitalizacje związane z niewydolnością serca (HF), jakość życia oraz wskaźniki 
czynnościowe (frakcja wyrzutowa lewej komory, test 6-minutowego marszu). Autorzy  
a priori założyli subanalizę danych dotyczących pacjentów w klasach NYHA III lub IV oraz 
NYHA I lub II.  

 Spośród 3964 doniesień do ostatecznej analizy włączono 25 badań, obejmujących 
9082 pacjentów – 5080 w grupie CRT i 4002 w grupie kontrolnej. Aż w 18 badaniach pacjenci 
byli przydzielani losowo do odpowiednich grup dopiero po udanej implantacji urządzenia. 
CRT porównywano do farmakoterapii w trzech badaniach, do stymulacji prawokomorowej w 
pięciu, do stymulacji lewokomorowej w czterech, w jednym badaniu do stymulacji prawo- 
lub lewokomorowej, a w czterech badaniach do wyłączonej stymulacji. Osiem badań 
porównywało CRT z funkcją defibrylacji (CRT-D) z ICD. Trzy badania dotyczyły wyłącznie 
pacjentów w I lub II klasie NYHA, w innych trzech badaniach 70% i więcej pacjentów było w I 
lub II klasie NYHA.  

 Na podstawie wszystkich 25 badań, zastosowanie CRT redukowało śmiertelność 
ogólną o 19%; RR 0,81 (95% CI: 0,72-0,90). W I lub II klasie NYHA wynik był nieco gorszy, ale 
nadal istotny statystycznie - RR 0,83 (95% CI: 0,72-0,96), natomiast dla chorych w III lub IV 
klasie NYHA lepszy - RR 0,78 (95% CI: 0,67-0,91). Wyniki poszczególnych badań klinicznych 
były homogeniczne, a analiza wrażliwości potwierdziła wiarygodność wyników analizy 



podstawowej. Przeanalizowano również wpływ czasu obserwacji na wynik leczenia: efekt 
leczniczy - redukcja śmiertelności o ok. 20%, był stały w czasie. Stosowanie CRT obniżało 
głównie śmiertelność związaną z niewydolnością serca – RR 0,64 (95% CI: 0,49-0,83), nie 
wpływając istotnie na nagłą śmierć sercową ani zgon z innych przyczyn. 

 Stosowanie CRT zmniejszało ryzyko hospitalizacji z powodu HF - RR 0,69 (95% CI: 
0,58-0,82), zarówno w III lub IV klasie NYHA - RR 0,65 (95% CI: 0,50-0,86), jak i w grupach 
NYHA I lub II - RR 0,71 (95% CI: 0,57-0,87). Nie wykazano różnicy pomiędzy CRT a stymulacją 
wyłącznie lewokomorową w zakresie hospitalizacji z powodu HF - RR 0,96 (95% CI: 0,50-
1,87). Wykazano również, że pacjenci z etiologią niedokrwienną HF odnosili mniejszą korzyść 
z CRT w zakresie tego punktu końcowego.  

 Jakość życia mierzona za pomocą Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire 
(MLWHFQ) poprawiła się w grupie CRT – WMD (weighted mean difference, średnia ważona 
różnica) 6,56 punktu (95% CI: 4,08-9,04), ale efekt ten zależał głównie od początkowego 
nasilenia objawów HF. Nie obserwowano poprawy jakości życia pacjentów w klasie I lub II wg 
NYHA. Podobne zależności obserwowano w wynikach testu 6-minutowego marszu. CRT 
pozwoliło na wydłużenie pokonanego dystansu – WMD 17,5 m (95% CI: 7,05-27,94), ale dla 
klasy I lub II wg NYHA wynik był nieistotny statystycznie. Nie obserwowano poprawy jakości 
życia ani wydłużenia dystansu 6-minutowego marszu w badaniach porównujących CRT ze 
stymulacją  wyłącznie lewokomorową. Ponadto CRT poprawiała w niewielkim stopniu frakcję 
wyrzutową we wszystkich grupach oraz wpływała na obniżenie klasy NYHA u pacjentów z 
zaawansowaną niewydolnością serca.  

 Urządzenia do CRT udało się zaimplantować w 94,4% przypadków. W 3,2% wystąpiły 
powikłania mechaniczne (rozwarstwienie lub perforacja zatoki wieńcowej, płyn w osierdziu 
lub tamponada, odma), nieprawidłową pracę urządzenia stwierdzono w 1,9%. W 6,2% 
wystąpiły problemy z elektrodami (dyslokacja, repozycja), infekcje związane z układami 
obserwowano w 1,4% a zgon okołooperacyjny wystąpił w 0,3% przypadków.  

 Podsumowując, autorzy przeprowadzili przegląd systematyczny i metaanalizę badań 
randomizowanych dotyczących stosowania CRT u pacjentów z niewydolnością serca. Badanie 
wykazało istotny, korzystny wpływ CRT na śmiertelność ogólną, jakość życia oraz wybrane 
wskaźniki czynnościowe. Ponadto wykazano, że efekt CRT dotyczy również redukcji 
śmiertelności ogólnej wśród pacjentów mniej objawowych (NYHA I lub II), bez istotnego 
wpływu na nasilenie objawów niewydolności serca.  

 Finansowanie badania: brak.  

 

 

 



Tabela 1. Kryteria włączenia badań do przeglądu systematycznego.  

Kryteria włączenia 
• Pacjenci z HF i LVEF 40% bez względu na klasę NYHA 
• CRT porównywane z brakiem stymulacji, stymulacją prawo lub lewokomorową, z ICD 

lub bez  
• Raportowano: śmiertelność ogólną hospitalizacje z powodu HF, LVEF, wskaźniki 

funkcjonalne  
• Przynajmniej 25 pacjentów  

 HF - niewydolność serca; LVEF - frakcja wyrzutowa lewej komory; CRT - terapia resynchronizująca; 
ICD - implantowany kardiowerter-defibrylator;  


