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 Badanie LESSER-EARTH było wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem klinicznym  

z podwójnym zaślepieniem, które miało odpowiedzieć na pytanie o zasadność implantacji układów 

resynchronizujących (CRT) u pacjentów z objawową niewydolnością serca oraz QRS <120ms. Badanie 

zostało przedwcześnie przerwane z powodu istotnych wątpliwości natury etycznej: obserwowano 

brak efektu lub pogorszenie wyników badań czynnościowych u pacjentów w grupie leczonej CRT.  

 W skrócie, do badania LESSER-EARTH kwalifikowali się pacjenci z rytmem zatokowym, frakcją 

wyrzucania ≤35%, objawową niewydolnością serca (definiowaną jako dystans <400m w teście 6 min 

marszu) oraz QRS <120ms. Po wstępnej ocenie klinicznej, implantowano układ CRT, który pozostawał 

wyłączony przez 2 do 8 tyg. kiedy m.in. optymalizowano farmakoterapię. Następnie ponownie 

oceniano kryteria włączenia/wyłączenia i randomizowano pacjenta do grupy z włączoną  

lub wyłączoną stymulacją resynchronizująca (CRT ON/OFF).  

CRT programowano w trybie DDD o częstości podstawowej 40/min z AV optymalizowanym 

na podstawie EKG (najdłuższy odstęp AV dla którego uzyskiwano czystą stymulację komorową bez 

sumowania z QRS kardiotopowym). W grupie CRT OFF programowano stały odstęp AV 325-350ms. 

Nie podano sposobu programowania odstępu V-V.  

 Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był czas wykonywania submaksymalnego 

wysiłku w trakcie ergospirometrii na bieżni (CPX), definiowanego jako 75% maksymalnego 

pochłaniania tlenu (VO2). Wstępne badanie CPX w trakcie kwalifikacji do badania trwało do 25min, 

natomiast w trakcie późniejszych obserwacji do 45min lub zmęczenia. Drugorzędowe punkty 

końcowe obejmowały wskaźniki ECHO, klasę NYHA, wynik 6 min marszu oraz ocenę jakości życia 

(kwestionariusze SF36 i Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire). Kliniczną odpowiedź na 

CRT definiowano jako poprawę o >20% czasu trwania submaksymalnego wysiłku, a odpowiedź 

echokardiograficzną jako >15% redukcję końcowoskurczowej objętości lewej komory (LVESV). 

Wszystkie parametry oceniano w czasie wizyt kontrolnych po 6 i 12 mies. od randomizacji.  



 Przyjmując różnicę o 5 min w zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego, błąd alfa 0,05  

i moc testu 80% oraz 15% utratę z badania, wyliczono docelową liczebność próby na 120 pacjentów. 

Z góry założono analizy w podgrupach: płeć, etiologia niewydolności serca oraz QRS <100ms vs. QRS 

≥100ms.  

 Od 2003 roku do zakończenia badania w 2011, ze 159 wstępnie kwalifikowanych pacjentów, 

zrandomizowano jedynie 85: 44 do grupy CRT ON i 41 do grupy CRT OFF. Główną przyczyną braku 

randomizacji były: techniczne problemy po implantacji CRT (n=34, z czego problemy z elektrodą LV  

u 31 pacjentów), poprawa kliniczna (11 pacjentów przekroczyło 25 min wysiłku w trakcie 

kwalifikującej próby CPX, 2 pacjentów uzyskało EF>40%) oraz wycofanie zgody na udział w badaniu 

(n=8). Charakterystyki pacjentów były porównywalne w grupach badanych. Ostateczne położenie 

elektrody lewokomorowej również było porównywalne w obu grupach.  

Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy pomiędzy grupami w zakresie I rzędowego 

punktu końcowego po 6 ani 12 miesiącach stosowania CRT. Ponadto, nie wykazano istotnej 

statystycznie różnicy w zakresie objawów niewydolności serca, osiągnięcia odpowiedzi klinicznej  

lub echokardiograficznej, wynikach pomiaru jakości życia oraz w zakresie parametrów ECHO.  

W grupie CRT ON doszło do istotnego skrócenia dystansu 6 min marszu zarówno w stosunku 

do wartości wyjściowych – redukcja o 11,3m (95%CI: -31,7 do 9,7), jak i w stosunku do grupy 

kontrolnej, w której zanotowano nawet poprawę dystansu o 25,3m (95%CI: 3,1 do 44,5) – QRS ON vs. 

QRS OFF p=0,06 po 6 mies. i p=0,01 po 12 mies. Co więcej, doszło do istotnego wydłużenia czasu 

trwania QRS w grupie CRT ON o 40,2ms (95%CI: 34,2 do 46,2) w stosunku do CRT OFF – p<0,0001  

po 6 mies. i 12 mies.  

Dwóch pacjentów z grupy CRT ON zmarło w trakcie obserwacji (niewydolność serca  

i nowotwór), różnice między grupami w zakresie hospitalizacji i epizodów arytmicznych były 

nieistotne statystycznie.  

Pomimo poprawnej metodyki, dodatkowym ograniczeniem badania było programowanie 

CRT, które nie przystaje do dzisiejszych standardów oraz duży odsetek pacjentów, którzy po wstępnej 

selekcji nie zostali ostatecznie zrandomizowani. Brak randomizacji wynikał głównie z problemów 

technicznych związanych z elektrodą lewokomorową lub z istotnej poprawy klinicznej  

po optymalizacji farmakoterapii. Badanie zostało przerwane przez Komitet Bezpieczeństwa z powodu 

braku skuteczności oraz rosnących obaw co do bezpieczeństwa uczestników, mierzonego 

pogarszającymi się wskaźnikami 6 min marszu. Należy również zwrócić uwagę, że w latach 2003-

2011, w 12 ośrodkach zrandomizowano jedynie 85 pacjentów, co może świadczyć o szybko 

dezaktualizującym się protokole badania. 



Pomimo powyższych ograniczeń, należy jednak podkreślić znaczenie głównego wniosku 

płynącego z badania LESSER-EARTH, że stymulacja resynchronizująca u pacjentów z QRS <120ms nie 

poprawia a wręcz może pogarszać wydolność serca u leczonych chorych.  

Badanie zostało sfinansowane przez Canadian Institutes for Health Research (grant 67914) 

we współpracy z St. Jude Canada.  

 


