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

uznaną, poprawiającą rokowanie metodą leczenia przewlekłej niewydolności serca (ang. heart 

failure – HF) w wybranej grupie chorych. Badania kliniczne z reguły są zaprojektowane w ten 

sposób, by ocenić efekt danej terapii w określonej grupie pacjentów i często nie umożliwiają 

oceny badanej terapii w określonych, mniejszych podgrupach chorych. Ponadto, dzięki 

badaniom klinicznym określona została populacja pacjentów, u których CRT redukuje objawy 

HF oraz poprawia rokowanie, nie mniej jednak nadal pewna, niemała grupa chorych z 

klasycznymi wskazaniami do tej formy leczenia nie odpowiada pozytywnie na terapię 

resynchronizującą.    

 Celem metaanalizy opublikowanej na łamach Eur Heart J była ocena 

przedimplantacyjnych danych klinicznych pacjentów pod kątem możliwości przewidzenia za 

ich pomocą odpowiedzi chorych na terapię resynchronizującą. Do metaanalizy włączono 5 

randomizowanych badań klinicznych porównujących tę formę leczenia z brakiem CRT 

(implantowany, ale wyłączony stymulator resynchronizujący, bądź wszczepiony jedynie 

kardiowerter – defibrylator). Wybrane badania kliniczne charakteryzowały się co najmniej 6-

cio miesięcznym okresem obserwacji, a pacjenci mieli implantowane urządzenia jednego 

producenta (Medtronic). Do analizy nie włączono dwóch dużych, randomizowanych badań 

klinicznych takich jak COMPANION i MADIT-CRT, ponieważ autorzy nie udostępnili 

danych klinicznych pacjentów. Analizie poddano dane uzyskane z takich badań jak: CARE-
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HF, MIRACLE, REVERSE, MIRACLE-ICD oraz RAFT. W celu uzyskania bardziej 

jednorodnej populacji chorych z analizy wyłączono 107 chorych z badania REVERSE, z 

uwagi na fakt, że byli oni w II klasie czynnościowej wg NYHA oraz 338 pacjentów z badania 

RAFT, którzy mieli migotanie przedsionków, bądź wcześniej implantowany rozrusznik serca. 

Analizie poddano następujące wyjściowe dane kliniczne chorych: wiek, płeć, klasę 

czynnościową wg NYHA, etiologię niewydolności serca, morfologię zespołów QRS, frakcję 

wyrzutową lewej komory serca (ang. left ventricular ejection fraction – LVEF) oraz tętnicze 

ciśnienie skurczowe. Punktami końcowymi wziętymi pod uwagę w metaanalizie była 

śmiertelność całkowita oraz złożony punkt końcowy składający się z hospitalizacji 

spowodowanych zaostrzeniem HF lub całkowitej śmiertelności.  

Do analizy włączono 3872 chorych, średni wiek badanych wynosił 66 lat (zakres 58 – 

73 lat), 22 % (868) pacjentów stanowiły kobiety, 1995 (52 %) chorych było w III lub IV 

klasie wg NYHA, 2232 (58 %) badanych miało niewydolność serca o etiologii 

niedokrwiennej. Średnia wartość LVEF wynosiła 24 % (zakres 20 – 28 %), średnie tętnicze 

ciśnienie skurczowe było równe 116 mmHg (zakres 105 – 130 mmHg), a średni czas trwania 

zespołów QRS wynosił 160 ms (zakres 146 – 176 ms). 78 % pacjentów miało blok lewej 

odnogi pęczka Hisa (ang. left bundle branch block – LBBB).  

 Stwierdzono znamienny statystycznie wpływ szerokości zespołów QRS zarówno na 

złożony punkt końcowy (P < 0.0001) jak i na śmiertelność całkowitą (P = 0.0013). Większą 

korzyść z terapii resynchronizującej odnosili pacjenci z szerszym zespołem QRS. Wzrost 

korzyści z CRT, tj. redukcja śmiertelności i złożonego punktu końcowego była stopniowa i 

rosła wraz z wydłużaniem się czasu trwania zespołu QRS. Zależność ta była nieliniowa dla 

złożonego punktu końcowego z plateau przy wartości szerokości zespołów QRS powyżej 180 

ms. Hazard względny (ang. hazard ratio – HR) dla śmiertelności całkowitej przeciął wartość 

1.0 dla czasu trwania zespołu QRS równego 126 ms, a dla złożonego punktu końcowego przy 

czasie trwania QRS wynoszącym 132 ms, co oznacza, że korzyści z terapii resynchronizującej 

odnoszą pacjenci z szerokością zespołów QRS przekraczającą te wartości. Przedział ufności 

(95 % confidence interval – 95 % CI) natomiast przekroczył wartość 1.0 przy czasie trwania 

zespołów QRS wynoszącym około 140 ms, co sugeruje, że największe korzyści z CRT 

odnoszą chorzy z wydłużonym powyżej 140 ms zespołem QRS.  

Nie stwierdzono natomiast wpływu na śmiertelność całkowitą czy złożony punkt 

końcowy innych włączonych do analizy wyjściowych danych klinicznych pacjentów. 

Podobną redukcję całkowitej śmiertelności obserwowano w grupie chorych z implantowanym 

stymulatorem resynchronizującym bez względu na to czy miał on funkcję kardiowertera – 



defibrylatora czy nie. Ponadto nie stwierdzono wpływu na całkowitą śmiertelność takich 

indywidualnych wyjściowych danych pacjentów jak wiek, płeć, klasa czynnościowa wg 

NYHA, etiologia niewydolności serca, tętnicze ciśnienie skurczowe czy stosowanie β-

blokerów. Analiza podgrup uwzględniająca czas jaki upłynął do pierwszego zdarzenia 

składającego się na złożony punkt końcowy (hospitalizacja spowodowana zaostrzeniem 

niewydolności serca lub zgon) również wykazała podobne wyniki.  

Stwierdzono natomiast tendencję w kierunku częstszego występowania złożonego 

punktu końcowego w grupie chorych z morfologią zespołów QRS inną niż LBBB, ale różnica 

ta nie była istotna statystycznie. Czas trwania zespołów QRS przed implantacją CRT był 

podobny w grupie chorych z LBBB (mediana 160 ms; zakres 150 – 180 ms), jak i z RBBB 

(mediana 160 ms; zakres 150 – 172 ms), ale krótszy wśród badanych z niespecyficznymi 

zaburzeniami przewodnictwa śródkomorowego (mediana 139 ms; zakres 128 – 160 ms), co 

prawdopodobnie wpłynęło na trend w kierunku mniejszej redukcji śmiertelności w podgrupie 

chorych z morfologią zespołów QRS inną niż LBBB. Wyłączenie szerokości zespołów QRS z 

analizy czynników spowodowało, że wykazano wpływ morfologii QRS na redukcję 

złożonego punktu końcowego (P = 0.031), ale nie na całkowitą śmiertelność (P = 0.63). W tej 

wyłączającej czas trwania zespołów QRS analizie stwierdzono istotnie wyższą redukcję 

złożonego punktu końcowego w podgrupie pacjentów z zespołami QRS o morfologii LBBB 

w porównaniu z pacjentami z zespołami QRS o innej morfologii. 

Podsumowując, opublikowana w Eur Heart J metaanaliza indywidualnych, 

wyjściowych danych klinicznych pacjentów potwierdziła, że terapia resynchronizująca 

zmniejsza chorobowość i śmiertelność wśród pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, 

istotną dysfunkcją skurczową lewej komory, rytmem zatokowym i wydłużonym powyżej 140 

ms czasem trwania zespołów QRS. Korzyść z tej formy leczenia u pacjentów z szerokością 

zespołów QRS między 120 a 140 ms jest natomiast przeciętna i mniej pewna. Czas trwania 

zespołów QRS jest silnym predyktorem odpowiedzi na terapię resynchronizującą u chorych z 

objawową HF, dysfunkcją skurczową lewej komory i rytmem zatokowym. Ponadto, po 

uwzględnieniu w analizie czasu trwania zespołów QRS, morfologia zespołów QRS nie była 

predyktorem odpowiedzi na terapię resynchronizującą.    

 


