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 Badanie SMART-AV było wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem klinicznym z 

pojedynczym zaślepieniem, które miało odpowiedzieć na pytanie, czy optymalizacja odstępu AV u 

pacjentów z układem resynchronizującym (CRT) za pomocą algorytmu SmartDelay® (SD) firmy Boston 

Scientific® wykazuje przewagę kliniczną nad optymalizacją za pomocą echokardiografii (ECHO) lub 

nad standardowym ustawieniem odstępu AV na 120ms.  

 Do badania kwalifikowali się wszyscy pacjenci z układami CRT firmy Boston Scientific® 

wszczepionymi na podstawie uznanych wskazań: niewydolność serca (CHF) w III lub IV klasie wg 

NYHA pomimo optymalnej terapii farmakologicznej, frakcja wyrzutowa (EF) ≤35% oraz czas trwania 

QRS ≥120ms. Z badania wyłączono pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym III° oraz 

pacjentów nie tolerujących stymulacji komorowej 40/min przez 14 dni. Standardowe ustawienia CRT 

obejmowały tryb DDD lub DDDR z podstawową częstością 60/min, wyłączoną histerezą i progiem 

detekcji tachyarytmii przedsionkowej ustalonym na 170/min.  

 Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była ocena późnoskurczowej objętości 

lewej komory (LVESV). Pozostałe punkty końcowe obejmowały ocenę: późnorozkurczowej objętości 

lewej komory (LVEDV), EF, klasy NYHA, jakości życia mierzonej kwestionariuszem Minnesota Living 

With Heart Failure Questionnaire (QoL) oraz dystansu 6 minutowego marszu korytarzowego. 

Ponadto zbierano następujące dane kliniczne: zdarzenia niepożądane i hospitalizacje związane z CHF, 

wystąpienie migotania przedsionków (AF), zmiany w farmakoterapii i inne zmienne kliniczne. 

Wszystkie pomiary ECHO wykonywane były w centralnym laboratorium przez specjalistów nie 

znających przydziału pacjenta do grupy badanej. Jako chorych, którzy odpowiedzieli korzystnie na 

CRT klasyfikowano pacjentów którzy osiągnęli następującą poprawę co najmniej jednego z wyników 

w stosunku do stanu wyjściowego: LVESV i LVEDV o 15ml, EF o 5%, dystans marszu o 25m, klasa 

NYHA o 1 lub redukcję w QoL o 10 punktów.  



 Analiza statystyczna została zaprojektowana aby wykazać przewagę (superiority) 

optymalizacji AV (bez rozróżnienia na SD i ECHO) nad stałym odstępem AV 120ms w zakresie LVESD o 

klinicznie istotną wartość 15ml (SD 60ml). Przyjmując błąd alfa 0,05 i moc testu 80%, wyliczono 

docelową liczebność każdej z grup na 253 pacjentów (razem 759 pacjentów). Analizy statystyczne 

ustalono stopniowo (gate-keeping): dopiero po ustaleniu przewagi SD nad stałym AV można było 

przeprowadzać testy statystyczne dla kolejnych porównań, w tym dla porównań z ECHO oraz 

drugorzędowych punktów końcowych.  

 Obserwacja trwała 6 miesięcy, z dodatkową wizytą kontrolną po 3 miesiącach od 

wszczepienia, w trakcie której wykonywano dodatkową optymalizację algorytmu SD.  

 Z 1060 pacjentów, którzy podpisali formularz świadomej zgody, do analizy włączono dane 

980. Charakterystyki pacjentów były porównywalne w grupach badanych. Średni czas obserwacji 

wyniósł 5,8±1,6 miesiąca. Ok. 80% urządzeń zaprogramowano jako DDD, pozostałe jako DDDR. Ok. 

75% pacjentów miało <30% stymulacji przedsionkowej, mediana stymulacji prawej komory wyniosła 

97,8% a lewej 98,2%. W zakresie klasy NYHA, 75% pacjentów sklasyfikowano jako odpowiadających 

na CRT; w zakresie pozostałych wskaźników - 48-61% pacjentów.  

 W zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego, nie wykazano istotnej statystycznie 

różnicy w LVESV pomiędzy grupami z optymalizacją i stałym AV (p=0,52). Około 14% 

randomizowanych pacjentów nie poddano ocenie pierwszorzędowego punktu końcowego.  

 W analizie eksploratywnej, w zakresie drugorzędowych punktów końcowych, nie wykazano 

istotnych różnic pomiędzy grupami z optymalizacją i stałym AV. W zakresie klinicznych punktów 

końcowych, w tym śmiertelności, nie wykazano istotnych różnic pomiędzy grupami z optymalizacją i 

stałym AV.  

 W porównaniu do stałego odstępu AV 120ms, u 69% pacjentów w grupie SD® i 57% w grupie 

ECHO ustawiono odstęp AV dłuższy o >30ms od kontrolnego.  

 Podsumowując, randomizowane badanie kliniczne SMART-AV nie udowodniło przewagi 

optymalizacji odstępu AV za pomocą algorytmu SD® lub ECHO w porównaniu do stałego AV 120ms w 

zakresie LVESD. Eksploratywna analiza pozostałych punktów końcowych również nie wykazała 

istotnych różnic pomiędzy sposobami optymalizacji odstępu AV. Pomimo relatywnie dużej utraty 

pacjentów z badania (ok. 14%), wyniki we wszystkich analizach były zbieżne i wydają się wiarygodne. 

Badanie nie wyklucza jednak, że u wybranych pacjentów optymalizacja odstępu AV może przynieść 

wymierne korzyści.  

Badanie zostało sfinansowane przez firmę Boston Scientific®.  


