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 Przedstawiona analiza farmakoekonomiczna, dotycząca opłacalności stosowania układów 

resynchronizujących z funkcją defibrylacji (CRT-D) u skąpoobjawowych chorych z niewydolnością 

serca (HF), została przeprowadzona w całości na podstawie danych zebranych w trakcie badania 

MADITCRT (tzw. „piggy-back trial”). Analiza została przeprowadzona z perspektywy amerykańskiego 

płatnika za usługi zdrowotne i obejmowała dane zebrane od 1271 amerykańskich pacjentów. Terminy 

z zakresu farmakoekonomiki stosowane w artykule podsumowano w Tabeli 1.  

Badanie MADIT CRT obejmowało pacjentów ≥21 roku życia z kardiomiopatią niedokrwienną  

w klasie I i II NYHA oraz nie-niedokrwienną –  w klasie II NYHA, z rytmem zatokowym, frakcją 

wyrzutową (EF) <30% i czasem trwania zespołu QRS ≥130ms. Badanie wykazało, że stosowanie CRT-D 

w porównaniu do  kardiowertera-defibrylatora (ICD) wiąże się z poprawą wyników leczenia w grupie 

CRT-D.  

Dane dotyczące efektywności klinicznej leczenia zaczerpnięto wprost z wyników badania.  

Dane dotyczące jakości życia (QOL) zbierano co 6 miesięcy za pomocą generycznego 

kwestionariusza EQ-5D mierzącego użyteczność stanu zdrowia; dostępne dane dotyczące QOL 

obejmowały 4 lata obserwacji, co starło się podstawą do zaproponowanego takiego samego czasu 

horyzontu analizy.  

Dane dotyczące zużycia zasobów zbierano w trakcie hospitalizacji związanej z implantacją 

układu oraz telefonicznych wywiadów kontrolnych. Zbierano dane dotyczące bezpośredniego zużycia 

zasobów medycznych m.in.: porad ambulatoryjnych, hospitalizacji, wizyt w izbach przyjęć, badań 

diagnostycznych. Ze względu na porównywalne zużycie zasobów pomiędzy grupami w zakresie 

przyjmowanych leków oraz wykorzystania pielęgniarek środowiskowych, nie włączono tych kosztów 

do analizy farmakoekonomicznej.  

Koszty opieki obliczono na podstawie zużytych zasobów oraz ogólnie dostępnych taryf  

(np. Medicare) a koszty hospitalizacji na podstawie grup DRG (amerykański odpowiednik 



Jednorodnych Grup Pacjentów). Dodatkowy koszt implantacji CRT-D zamiast ICD oszacowano  

na podstawie wartości dostarczonych przez producenta. Wszystkie wyniki wyrażono w dolarach 

amerykańskich. Nie brano pod uwagę kosztów pośrednich leczenia (np. koszt utraconej 

produktywności w związku ze zwolnieniem chorobowym po zabiegu).  

Przeprowadzono podstawowe analizy efektywności kosztów (LY), użyteczności kosztów 

(QALY) oraz analizę dla pacjentów z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB) z wydzieleniem 

podgrup:  płeć, grupy wiekowe ≤65 roku życia, 65-74 i ≥75 lat. Przeprowadzono analizę wrażliwości 

wyników badania.  

Koszt stosowania CRT-D był wyższy od kosztu ICD, zarówno w zakresie samej implantacji  

(ok. 37 tys USD vs 30 tys USD), jak i ogólnego kosztu terapii (48 tys USD vs 41,6 tys USD) natomiast 

istotną przewagę w jakości życia zanotowano jedynie u pacjentów z LBBB – poprawa o 0,2 QALY. Próg 

opłacalności przyjęto na poziomie 50 tys USD/QALY.  

W populacji ogólnej pacjentów badania MADIT CRT, stosowanie CRT-D zamiast ICD wiązało 

się z inkrementalnym wskaźnikiem efektywności kosztów (ICER) ok. 81 tys USD/LY  

oraz inkrementalnym wskaźnikiem użyteczności kosztów (ICUR) ok. 58 tys USD/QALY. Dla przyjętego 

progu opłacalności, prawdopodobieństwo opłacalności zastąpienia ICD przez CRT-D wyliczono na 

40%.  

W populacji pacjentów z LBBB uzyskano znacznie lepsze wskaźniki opłacalności:  

ICER 23 tys USD/LY a ICUR 16,6tys USD/QALY. Dla badanych podgrup pacjentów z LBBB < 75 roku 

życia, ICUR nie przekraczał 25 tys USD/QALY. Wskaźniki farmakoekonomiczne poprawiały się wraz  

z wydłużeniem horyzontu analizy.  

Uwzględnienie w analizie problematyki unikniętej chorobowości związanej z HF poprawiło 

wyniki analizy: ok. 23 tys USD/QALY bez HF w grupie ogólnej i ok. 7,3 tys USD/QALY bez HF wśród 

pacjentów z LBBB.  

Badanie miało kilka ograniczeń: wyniki efektywności klinicznej pochodziły z jednego badania 

klinicznego a nie przeglądu systematycznego, autorzy raportowali braki w danych dot. zużycia 

zasobów sięgające 30% oraz ogólne problemy z metodyką QALY wspólne dla wszystkich analiz 

farmakoekonomicznych wykorzystujących to narzędzie.  

Podsumowując, pomimo wymienionych ograniczeń, analiza farmakoekonomiczna danych  

z badania MADIT CRT wykazała, że w warunkach USA stosowanie CRT-D zamiast ICD u mało 

objawowych pacjentów z HF i LBBB jest postępowaniem opłacalnym już w horyzoncie 4 lat  

dla przyjętego progu opłacalności 50 tys USD/QALY. Wynik ten był podobny w badanych podgrupach 

<75 roku życia.  



Finansowanie badania: grant badawczy ufundowany przez Boston Scientific.  

 

Tabela 1. Terminy z zakresu farmakoekonomiki stosowane w artykule.  

Termin  Skrót  Opis  

Zyskane lata życia LY 

miara efektywności opisująca 

wpływ terapii na poprawę 

ogólnego przeżycia  

Zyskane lata życia skorygowane 

o jakość 
QALY 

miara efektywności obejmująca 

wpływ terapii na poprawę 

przeżycia oraz na jakość życia 

pacjenta – 1 QALY to 1 rok 

przeżyty w pełnym zdrowiu 

Inkrementalny wskaźnik 

kosztowej efektywności 
ICER 

miara opłacalności terapii 

wyrażona jako koszt uzyskania 

1 LY  

Inkrementalny wskaźnik 

kosztowej użyteczności 
ICUR 

miara opłacalności terapii 

wyrażona jako koszt uzyskania 

1 QALY 

 

 


