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 Terapia resynchronizująca (ang. cardiac resynchronization therapy – CRT) wywiera 

korzystny wpływ nie tylko na redukcję objawów niewydolności serca (ang. heart failure – 

HF) i jakość życia chorych, ale także poprawia przeżycie pacjentów z przewlekłą 

niewydolnością serca. Pomimo rosnącej liczby implantowanych stymulatorów 

resynchronizujących i wielu badań nad skutecznością tej formy leczenia, optymalna 

lokalizacja elektrody prawokomorowej (ang. right ventricle – RV) pozostaje nadal nieznana. 

Dane dotyczące tego zagadnienia są sprzeczne. Według jednych publikowanych danych z 

małych badań klinicznych lokalizacja elektrody RV na przegrodzie lub w drodze odpływu 

prawej komory może w istotny sposób wpływać na wyniki leczenia za pomocą CRT. Według 

innych natomiast badań położenie tej elektrody w okolicy przegrody międzykomorowej nie 

jest związane z lepszymi wynikami leczenia w porównaniu z lokalizacją w drodze opływu 

prawej komory.  

 Celem opublikowanej na łamach Heart Rhythm pracy była ocena wpływu lokalizacji 

elektrody prawokomorowej na niewydolność serca+zgon, śmiertelność całkowitą, odpowiedź 

echokardiograficzną oraz częstość występowania złośliwych arytmii komorowych u 

pacjentów leczonych za pomocą CRT. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane z badania 

MADIT-CRT (Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial with Cardiac 

Resynchronization Therapy) do którego włączono 1820 pacjentów z kardiomiopatią 

niedokrwienną jak i nieniedokrwienną, obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (ang. left 

ventricular ejection fraction – LVEF) < 30 % i wydłużonym zespołem QRS ≥ 130 ms. 
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Uczestniczący w badaniu chorzy byli randomizowani w stosunku 3:2 do implantacji 

CRT-D lub kardiowertera-defibrylatora (ang. implantable cardioverter-defibrillator – ICD). 

Wybór miejsca implantacji elektrody prawokomorowej pozostawiano operatorowi, nie 

rekomendując żadnej konkretnej lokalizacji. Zarówno w ICD jak i w CRT-D strefę 

częstoskurczu komorowego (ang. ventricular tachycardia – VT) programowano od 180 

uderzeń/min., a strefę migotania komór (ang. ventricular fibrillation – VF) od 210 

uderzeń/min. Pierwszą zaprogramowaną terapią w strefie VT była terapia 

antytachyarytmiczna (ang. antitachycardia pacing – ATP), a następnie terapie 

wysokoenergetyczne. Chorzy byli poddawani rutynowym kontrolom obejmującym wywiad, 

badanie fizykalne oraz kontrolę urządzenia miesiąc po implantacji urządzenia, a następnie co 

3 miesiące. Lokalizację elektrody RV oceniano retrospektywnie na podstawie obrazów 

fluoroskopowych zapisywanych w trakcie wszczepienia CRT-D oraz zdjęcia radiologicznego 

klatki piersiowej wykonywanego 1 dzień po implantacji lub w dniu wypisu chorego ze 

szpitala. W zależności od lokalizacji elektrody RV pacjentów podzielono na dwie grupy: 

chorych, u których elektroda prawokomorowa była umieszczona w koniuszku RV oraz 

badanych z elektrodą RV o lokalizacji innej niż koniuszkowa. Złożony pierwszorzędowy 

punkt końcowy stanowiło zaostrzenie HF i zgon z jakiejkolwiek przyczyny. Odpowiedź na 

terapię resynchronizującą oceniano na podstawie procentowej redukcji objętości 

końcoworozkurczowej i końcowoskurczowej lewej komory oraz objętości lewego 

przedsionka. Drugorzędowym punktem końcowym było wystąpienie pierwszej adekwatnej 

interwencji ICD spowodowanej VT/VF/zgonem lub wystąpienie epizodu VT/VF, któremu nie 

towarzyszyła terapia ICD.  

Lokalizację elektrody prawokomorowej udało się określić u 742 z 1089 (68 %) 

chorych zrandomizowanych do ramienia CRT-D. Spośród tych pacjentów u 656 (88.4 %) 

badanych elektroda ta była zlokalizowana w koniuszku RV, a u pozostałych 86 (11.6 %) była 

to inna niż koniuszkowa lokalizacja. Średni okres obserwacji chorych wynosił 41 ± 12 

miesięcy. Pierwszorzędowy złożony punkt końcowy badania wystąpił u 130 (17.5 %) 

pacjentów, u 179 (24.1 %) badanych wystąpił epizod VT/VF/zgon, a u 140 (18.9 %) epizod 

VT/VF bez terapii. W trakcie okresu obserwacji zmarło 55 (7 %) chorych. 

Nie stwierdzono różnic znamiennych statystycznie w zakresie wyjściowych danych 

klinicznych takich jak etiologia niewydolności serca, parametry echokardiograficzne, a także 

stosowana farmakoterapia między grupą chorych z elektrodą RV o lokalizacji koniuszkowej 

w porównaniu z pacjentami z elektrodą RV o innej lokalizacji. Zaobserwowano natomiast 

trend w kierunku częstszego występowania bloku lewej odnogi pęczka Hisa (ang. left bundle 



branch block – LBBB; P = 0.085) oraz mniejszego stopnia dyssynchronii śródkomorowej (P 

= 0.066) w grupie chorych z inną niż koniuszkowa lokalizacją elektrody RV. Ponadto u 

kobiet nieco częściej elektroda RV była umieszczona w innej niż koniuszek okolicy (P = 

0.083). Wśród pacjentów z inną niż koniuszkowa lokalizacją elektrody RV częściej elektroda 

lewokomorowa była umieszczona w okolicy ściany tylnej (P = 0.01) oraz chorzy ci częściej 

mieli implantowane urządzenie w ośrodkach poza Stanami Zjednoczonymi (P < 0.001).    

U chorych z niekoniuszkowym umiejscowieniem elektrody RV częstość 

występowania pierwszorzędowego, złożonego punktu końcowego (hospitalizacja 

spowodowana HF + zgon) była podobna, jak u chorych z koniuszkowo zlokalizowaną 

elektrodą (P = 0.924). Również śmiertelność całkowita była porównywalna w obu badanych 

grupach (P = 0.137). Analiza ryzyka zgonu i hospitalizacji spowodowanej zaostrzeniem HF 

po uwzględnieniu danych klinicznych nie wykazała by lokalizacja elektrody 

prawokomorowej miała wpływ na to ryzyko (HR 0.98; P = 0.983). Ryzyko zgonu było 

porównywalne w obu badanych grupach (HR 1.62; P = 0.227). W podgrupie chorych z LBBB 

obserwowano podobne wyniki w zakresie częstości występowania (P = 0.534) oraz ryzyka 

pierwszorzędowego punktu końcowego (HR 1.01; P = 0.984). Śmiertelność całkowita w 

analizie jednoczynnikowej u pacjentów z LBBB i elektrodą RV zlokalizowaną w innej niż 

koniuszkowa okolicy była natomiast istotnie wyższa w porównaniu z chorymi z LBBB, u 

których elektroda ta była zlokalizowana koniuszkowo (P = 0.028), jednakże w analizie 

wieloczynnikowej różnica ta nie była już znamienna statystycznie (HR 1.88; P = 0.215). 

Redukcja objętości końcowoskurczowej i końcoworozkurczowej lewej komory po 12 

miesiącach od implantacji CRT-D była podobna w obu grupach badanych (P = 0.731 i P = 

0.86). Podobnie nie stwierdzono różnic znamiennych w zakresie remodelingu lewego 

przedsionka między chorymi z elektrodą RV zlokalizowaną koniuszkowo i tymi, u których 

elektroda ta była umiejscowiona w innej niż koniuszek okolicy (P = 0.503).  

Częstość występowania VT/VF/zgonu była natomiast znamiennie wyższa wśród 

chorych z inną niż koniuszkowa lokalizacją elektrody prawokomorowej w porównaniu do 

pacjentów z elektrodą w koniuszku (P = 0.035). W pierwszym roku od implantacji częstość 

występowania VT/VF/zgonu wynosiła 20 % w grupie chorych z niekoniuszkowym 

umiejscowieniem elektrody i 8 % wśród pacjentów z koniuszkową lokalizacją elektrody. 

Ponadto chorzy z elektrodą w innej niż koniuszek okolicy mieli większe ryzyko złośliwych 

arytmii komorowych (P = 0.01), a częstość występowania tych arytmii w omawianej grupie 

była wyższa w ciągu pierwszych 12 – 15 miesięcy obserwacji w porównaniu z badanymi z 

koniuszkowo zlokalizowaną elektrodą. Stwierdzono ponadto 2.5-krotnie wyższe ryzyko 



VT/VF/zgonu oraz również 2.5-krotnie wyższe ryzyko VT/VF w ciągu pierwszego roku od 

implantacji u pacjentów z elektrodą RV umieszczoną w innej niż koniuszek okolicy w 

porównaniu z chorymi o koniuszkowej lokalizacji (P = 0.003). Po pierwszym roku od 

wszczepienia zarówno ryzyko VT/VF/zgonu jak i samego VT/VF było podobne w obu 

porównywanych grupach. Podobne wyniki uzyskano analizując epizody VT/VF, którym 

towarzyszyły adekwatne wysokoenergetyczne terapie ICD. W podgrupie chorych z LBBB 

podobnie jak w całej badanej populacji stwierdzono znamiennie wyższą częstość 

występowania VT/VF/zgonu (P = 0.028) jak i samego VT/VF (P = 0.015) wśród pacjentów z 

elektrodą RV o lokalizacji innej niż koniuszkowa. Zarówno ryzyko VT/VF/zgonu jak i 

samego VT/VF było 2.5-krotnie wyższe wśród chorych z LBBB i elektrodą ułożoną poza 

koniuszkiem w porównaniu z pacjentami, u których elektroda RV była umiejscowiona w 

koniuszku komory. Inna niż koniuszkowa lokalizacja elektrody prawokomorowej była 

związana z istotnie wyższym ryzykiem złośliwych arytmii komorowych w pierwszym roku 

po implantacji CRT-D nawet po uwzględnieniu w analizie lokalizacji elektrody 

lewokomorowej w okolicy ściany przedniej, która to lokalizacja jest także związana z 

częstszym występowaniem arytmii komorowych.  

Podsumowując, umiejscowienie elektrody prawokomorowej w okolicy innej niż 

koniuszek u pacjentów leczonych za pomocą terapii resynchronizującej nie jest związane z 

większą poprawą parametrów echokardiograficznych i lepszymi wynikami leczenia w 

porównaniu z chorymi, u których elektroda RV została zlokalizowana w koniuszku. Ponadto 

lokalizacja inna niż koniuszkowa elektrody prawokomorowej wiąże się z większym ryzykiem 

złośliwych arytmii komorowych w pierwszym roku po implantacji urządzenia.  


