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 Terapia resynchronizująca  (ang. cardiac resynchronization therapy – CRT) to jedna z metod leczenia 

przewlekłej niewydolności serca (ang. heart failure – HF), poprawiająca rokowanie w wybranej grupie 

chorych. Standardowo elektroda lewokomorowa (ang. left ventricular – LV) jest implantowana przezżylnie do 

zatoki wieńcowej (ang. coronary sinus – CS). Niestety nie jest to zabieg prosty, a lokalizacja elektrody zależy 

od anatomii żył serca. U niektórych pacjentów, najczęściej z powodu niestabilności pozycji, wysokiego progu 

stymulacji czy też stymulacji nerwu przeponowego, implantacja elektrody w ten sposób nie jest możliwa. Co 

więcej, około 30% chorych nie odpowiada na CRT, a jedną z potencjalnych przyczyn jest nieoptymalna 

lokalizacja elektrody LV z powodu ograniczeń jakie niesie anatomia CS. Jednym z alternatywnych rozwiązań 

może być małoinwazyjna implantacja epikardialna elektrody LV z wykorzystaniem robota. Taki sposób 

implantacji może mieć ponadto kilka zalet, takich jak możliwość wszczepienia elektrody LV w przypadku 

braku dostępu przezżylnego, mniejsze ryzyko powikłań infekcyjnych (elektroda nie jest umieszczana w 

układzie żylnym), pozostawienie dostępu naczyniowego (szczególnie u młodych pacjentów), krótszy czas 

hospitalizacji i mniejsze cięcie w porównaniu z kardiochirurgiczną implantacją elektrody LV. Dane dotyczące 

tego sposobu implantacji elektrody LV są jednakże ograniczone. 

Celem opublikowanego na łamach Europace badania była prospektywna ocena małoinwazyjnej, 

chirurgicznej implantacji elektrody LV z użyciem robota u pacjentów, u których nie udało się implantować 

układu CRT w sposób konwencjonalny.  

Między 2011 a 2012r. małoinwazyjną implantację elektrody LV wykonano u 21 pacjentów z HF, 

frakcją wyrzutową lewej komory (ang. left ventricular ejection fraction – LVEF) ≤ 35%, szerokością zespołów 

QRS ≥ 120 ms i blokiem lewej odnogi pęczka Hisa. Wskazaniem do implantacji tym sposobem była nieudana 
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implantacja elektrody sposobem standardowym (n=16) lub brak odpowiedzi na terapię resynchronizującą 

(n=5). Implantację wykonywano w znieczuleniu ogólnym z wykorzystaniem robota Da Vinci (Intuitive 

Surgical, Inc., Sunnyvale, CA, USA). Na ścianę boczną LV wszczepiano dwie połączone za pomocą konektora Y 

elektrody LV (custom-made Medtronic 9022 leads, Medtronic, Inc., Minneapolis, MN, USA), aby w przypadku 

wzrostu progu stymulacji przez jedną z elektrod mieć możliwość stymulacji LV przy użyciu drugiej elektrody. 

U wszystkich, za wyjątkiem jednego pacjenta, elektroda przedsionkowa i prawokomorowa były już wcześniej 

implantowane w sposób konwencjonalny, a u tego jednego chorego, który z powodu odelektrodowej infekcji 

miał uprzednio usunięte urządzenie wszystkie elektrody wszczepiono epikardialnie przy użyciu robota. 

Chorych uznawano za responderów jeśli spełniali trzy kryteria: wzrost LVEF o ≥ 10%, redukcję klasy 

czynnościowej NYHA o co najmniej 1 oraz brak hospitalizacji/zgonu z powodu HF w ciągu 12 miesięcy od 

implantacji.  

Średni wiek chorych wynosił 69 ± 8 lat, większość stanowili mężczyźni (n=16). Elektrodę LV udało się 

implantować u wszystkich pacjentów, a czas zabiegu wynosił 48 ± 19 min (32-115 min). Drenaż opłucnej u 

wszystkich chorych usunięto tego samego dnia i nie stwierdzono żadnych powikłań śródzabiegowych. Średni 

czas hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii wynosił 1.2 ± 4 dni, przy czym 19 chorych przebywało w 

tym oddziale przez 0.9 ± 0.3 dnia. Spośród 2 pozostałych badanych jeden miał elektrodę LV implantowaną w 

trakcie leczenia aminami presyjnymi z powodu skrajnej niewydolności serca i po zabiegu przebywał na 

oddziale intensywnej terapii 6 dni, podczas których miał stopniowo redukowane, a następnie odstawione 

aminy. Ostatni chory miał również skrajną niewydolność serca i był leczony diuretykami iv, dobutaminą oraz 

lewosimendanem, a z powodu niewydolności wielonarządowej zmarł 4 dni po zabiegu.  

Średni czas hospitalizacji po zabiegu wynosił 7 ± 3 dni, a całkowity czas hospitalizacji 10 ± 6 dni. U 

żadnego pacjenta nie stwierdzono płynu w opłucnych czy osierdziu w okresie pozabiegowym.  

Elektrodę LV implantowano w miejscu, w którym próg stymulacji wynosił <1.5V/0.4 ms. Średni próg 

stymulacji w czasie wszczepienia wynosił 1.0 ± 0.2V/0.4ms, a w 12 miesięcznym okresie obserwacji 1.5V ± 

0.6V/0.4ms (P=0.21). Próg ten wzrósł powyżej 2.0V/0.4ms u 4 pacjentów, a u jednego pacjenta wynosił 

7.5V/1.0ms, jednakże próg drugiej z elektrod był równy 1.5V/0.4ms umożliwiając skuteczną stymulację 

lewokomorową. Średni opór elektrody wynosił 441±135 ohm, a sensing 9±2 mV.  

Pozytywną odpowiedź na CRT stwierdzono u 57% (12/21) chorych, a 75% tych pacjentów miało 

kardiomiopatię nieniedokrwienną. Spośród chorych, którzy mieli małoinwazyjną implantację z powodu 

niemożności wszczepienia elektrody LV w sposób klasyczny 69% (11/16) pacjentów było responderami, a 

spośród chorych nie będących responderami na klasyczne CRT tylko 1/5 badanych (20%) odpowiedziała 

pozytywnie na małoinwazyjnie wszczepione CRT. Nie obserwowano żadnych powikłań miejscowych po 

zabiegu, a u jednego chorego stwierdzono 3 tygodnie po zabiegu suche zapalenie osierdzia. U pacjenta z 



 
 

odelektrodowym zapaleniem wsierdzia w wywiadzie nie obserwowano powikłań infekcyjnych w 12 

miesięcznym okresie obserwacji. 

Śmiertelność roczna wynosiła 19% (4/21): jeden pacjent zmarł w trakcie hospitalizacji, a 3 

pozostałych w czasie 12 miesięcznego okresu obserwacji. Spośród tych 3 pacjentów dwóch miało 

implantowane elektrody LV z powodu braku odpowiedzi na standardową terapię resynchronizującą, a trzeci 

chory przed wszczepieniem małoinwazyjnym miał dwukrotnie dyslokację elektrody LV implantowanej w 

sposób klasyczny.  

Podsumowując, prezentowane badanie wykazało, że implantacja małoinwazyjna elektrody 

lewokomorowej z wykorzystaniem robota jest możliwa i bezpieczna, a odsetek pacjentów pozytywnie 

odpowiadających na terapię resynchronizującą jest podobny jak w przypadku wszczepienia klasycznego CRT. 

Zaletą tej metody jest brak konieczności sternotomii, torakotomii, implantacji elektrody lewokomorowej 

przezżylnie, możliwość wyboru miejsca stymulacji oraz krótki czas hospitalizacji. Jest to metoda, która może 

stanowić alternatywne rozwiązanie w przypadku braku możliwości implantacji klasycznego układu 

resynchronizującego.  

 

 

KOMENTARZ   Maria Trusz-Gluza 

Stymulacja resynchronizująca serce to metoda leczenia poprawiająca zarówno przeżycie chorych z 

niewydolnością serca i dyssynchronią serca, jak i jakość ich życia. Niestety, standardowy sposób  stymulacji 

lewej komory (left ventricle, LV)  poprzez układ żylny zatoki wieńcowej, mimo postępu technologicznego 

(elektrody 4-polarne, nowe ich kształty itp.),  można zastosować  jedynie u ok. 90-95% chorych. Dodatkowo, 

u części z nich z różnych przyczyn implantowany układ działa suboptymalnie. Klasyczną metodą zastępczą dla 

stymulacji LV jest niepozbawiona szeregu wad  stymulacja nasierdziowa wprowadzana drogą lewostronnej 

bocznej mini-torakotomii. Stąd poszukiwania innych dróg dostępu dla stymulacji LV. Uzyskano zachęcające 

wstępne wyniki badań nad stymulacją endokawitarną LV z dostępu poprzez punkcję przegrody 

międzykomorowej, przegrody międzyprzedsionkowej (badanie wieloośrodkowe ALSYNC) lub punkcję 

koniuszka LV. Endokawitarne położenie elektrody w LV stwarza ryzyko zakrzepowo-zatorowe i potrzebę 

przewlekłej profilaktycznej antykoagulacji.  Wstępną pozytywną ocenę uzyskał też dość złożony system 

bezelektrodowy oparty na stymulacji energią ultradżwiękową (badanie WISE-CRT). Wśród tych doniesień z 

pewnością kolejną alternatywą jest opisana małoinwazyjna metoda epikardialnej implantacji elektrody 

lewokomorowej z zastosowaniem robota. Czas pokaże, która z wymienionych metod będzie najczęściej 

używana. 

 


