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 Terapia resynchronizująca serce (ang. cardiac resynchronization therapy – CRT) dedykowana 

jest chorym z niewydolnością serca (ang. heart failure – HF) i poszerzonymi zespołami QRS i ma już 

ugruntowane miejsce w terapii HF. Niestety niemal 30% chorych spełniających aktualne kryteria do 

tej formy leczenia nie odpowiada pozytywnie na CRT. Wykazano, że jednym z najistotniejszych 

parametrów warunkujących skuteczność tej metody leczenia jest odpowiedni, wysoki odsetek 

stymulacji resynchronizującej (ang. cardiac resynchronization pacing percentage – CRT%). 

Najczęstszymi przyczynami niskiego CRT% jest migotanie przedsionków, a u pacjentów z rytmem 

zatokowym nieodpowiednie zaprogramowanie urządzenia oraz przedwczesne skurcze komorowe 

(ang. premature ventricular contraction – PVC). W piśmiennictwie pojawiły się doniesienia o 

pozytywnej odpowiedzi na CRT po ablacji ogniska PVC u chorych z licznymi skurczami dodatkowymi, 

którzy nie reagowali na terapię resynchronizującą korzystnie, jednakże były to głównie opisy 

przypadków. 

Celem opublikowanego na łamach JACC prospektywnego, wieloośrodkowego, 

nierandomizowanego badania była ocena wpływu ablacji PVC u pacjentów ze znacznym odsetkiem 

skurczów dodatkowych leczonych za pomocą CRT, którzy nie uzyskiwali poprawy po implantacji. 

 

Do badania włączono chorych, którzy mieli implantowane CRT pomiędzy styczniem 2007r. a 

czerwcem 2010r. i nie uzyskali poprawy (poprawa frakcji wyrzutowej lewej komory [LVEF] < 5% i/lub 

redukcja wymiaru końcowo-skurczowego lewej komory [LVESD] o < 10% oraz brak poprawy klinicznej 

[klasy NYHA] po roku od implantacji CRT). Za istotny odsetek PVC i potencjalną przyczynę braku 

odpowiedzi na CRT uznawano > 10 000 PVC w trakcie 24-godzinnego monitorowania EKG metodą 

Holtera i takich chorych włączano do badania. Pacjenci z utrwalonymi arytmiami komorowymi 
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wymagającymi terapii urządzenia, a także z odsetkiem  migotania przedsionków > 1% byli wyłączani z 

badania.  

Ablacje wykonywano z wykorzystaniem prądu RF i systemu elektroanatomicznego 3D (Carto, 

Biosense Webster Inc., Diamond Bar, California lub NavX/Array, St. Jude Medical Inc., St. Paul, 

Minnesota). W przypadku więcej niż jednej morfologii PVC podejmowano próbę ablacji wszystkich 

ognisk/morfologii. Badanie echokardiograficzne wykonano u wszystkich chorych w okresie 4 tygodni 

przed ablacją PVC i 6 miesięcy po tym zabiegu. 

Celem oceny skuteczności ablacji 48 h po zabiegu, a następnie 3 i 6 miesięcy po nim 

wykonywano 24-godzinne EKG metodą Holtera. Zabieg uznawano za skuteczny, jeśli w badaniu tym 

stwierdzano < 1 000 PVC/24 godz. 

Spośród 2034 chorych z implantowanym w wymienionym wyżej okresie CRT 509 (25%) 

pacjentów spełniało kryteria braku poprawy. Istotny odsetek PVC (PVC burden) stwierdzono u 65 

spośród tych 509 badanych (13%). Średni wiek tej podgrupy pacjentów wynosił 67 ± 12 lat, średni 

czas trwania zespołu QRS był równy 155 ± 18 ms i najczęściej miał morfologię bloku lewej odnogi 

pęczka Hisa (59%), 35% badanych miało etiologię niedokrwienną niewydolności serca.  

Średni czas od implantacji CRT do ablacji PVC wynosił 14.8 ± 6.1 miesięcy. Większość 

pacjentów (86%) miało jedno ognisko ekstrasystolii komorowej, łącznie wyeliminowano ablacją 76 

ognisk PVC u 65 badanych. Zabiegi z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D CARTO 

wykonywano częściej niż z wykorzystaniem systemu NavX (78.5% vs 21.5%). Średni czas trwania 

zabiegu wynosił 157 ± 45 min. Ablacją wyeliminowano  69/76 ognisk PVC (90.8%). Najczęściej ogniska 

ekstrasystolii stwierdzano w lewej komorze (75%), w pozostałym przypadkach były to ogniska w 

zakresie prawej komory (25%). Ablację epikardialną wykonano u 6% (n=4) pacjentów.  

Skuteczność wczesna ablacji wynosiła 91%, powikłania okołozabiegowe wystąpiły u 2 chorych 

(TIA u 1 pacjenta oraz tamponada u drugiego chorego). W czasie średniego okresu obserwacji 

wynoszącego 12 ± 4 miesiące skuteczność ablacji określono na 88%. Żaden chory w okresie 

obserwacji nie zmarł, ani nie wystąpiły w tym czasie żadne poważne zdarzenia niepożądane.  

W porównaniu z parametrami sprzed ablacji w badaniu echokardiograficznym 6 miesięcy po 

zabiegu stwierdzono istotną poprawę LVEF (z 26.2±5.5% do 32.7±6.7%, P<0.001), redukcję LVESD (z 

5.83±0.55 cm do 5.62±0.32 cm, P<0.001) oraz wymiaru końcowo-rozkurczowego lewej komory 

(LVEDD z 6.83±0.83 cm do 6.51±0.91 cm, P<0.001), a także redukcję objętości końcowo-skurczowej 

(LVESV z 178±72 ml do 145±23 ml, P<0.001), jak i końcowo-rozkurczowej lewej komory (LVEDV z 

242±85 ml do 212±63 ml, P<0.001), jak również poprawę w zakresie klasy czynnościowej NYHA (z 3.0 

do 2.0, P<0.001).  

W zależności od PVC burden przed ablacją chorych podzielono na 3 grupy, tj. pacjentów, u 

których odsetek ten wynosił odpowiednio 10-20%, 20.1-30% oraz > 30%. Największą poprawę w 



 
 

zakresie parametrów echokardiograficznych odnieśli badani z najwyższym odsetkiem PVC (>30%). 

Poprawa LVEF po ablacji była istotna wśród chorych, u których PVC burden przed zabiegiem wynosił > 

14.3%, a poprawa w zakresie klasy NYHA u pacjentów z odsetkiem ekstrasystolii > 22%.  

Średni CRT% przed ablacją wynosił 76 ± 12% (zakres: 36%-90%), a po ablacji był znamiennie 

wyższy i wynosił 98 ± 2% (P<0.001, zakres: 96%-100%). Sześć miesięcy po skutecznej ablacji u 25 

pacjentów wyłączono CRT na kolejne 6 miesięcy, aby ocenić wpływ samej ablacji na funkcję lewej 

komory i status kliniczny chorego. Zarówno parametry echokardiograficzne jak i klasa czynnościowa 

NYHA w tej grupie chorych wróciły do wartości sprzed ablacji, co wskazuje na istotny wpływ terapii 

resynchronizującej, a nie samej  eliminacji PVC na remodeling lewej komory i sugeruje, że efekt 

terapeutyczny ablacji PVC jest głównie związany z poprawą w zakresie odsetka stymulacji 

resynchronizującej.  

Na CRT i wykonaną ablację PVC pozytywnie nie odpowiedziało 34% (n=22) chorych. W 

porównaniu z chorymi nie odpowiadającymi pozytywnie na CRT, badani, którzy pozytywnie 

odpowiedzieli na CRT i ablację mieli istotnie wyższy odsetek PVC przed zabiegiem (28.7 ± 12.2 % vs 

16.2 ± 5.0 %, P<0.001), niższy CRT% przed ablacją (71.3 ± 12.2 % vs 83.8 ± 5.0 %, P<0.001) oraz 

wyższą LVEF po ablacji (35.1 ± 5.5 % vs 27.9 ± 6.4 %, P<0.001).  

Podsumowując, wyniki badania wskazują, że wysoki odsetek PVC jest jedną z potencjalnych 

przyczyn braku odpowiedzi na CRT, a ablacja ogniska PVC poprawia parametry echokardiograficzne 

oraz kliniczne tych chorych. Im wyższy PVC burden tym większa poprawa w zakresie klasy 

czynnościowej NYHA oraz odwrócenie remodelingu lewej komory. Ponadto w badaniu wykazano 

również, że korzyści z ablacji PVC wynikają w głównej mierze ze wzrostu odsetka stymulacji 

resynchronizującej.  

 

 

KOMENTARZ  - Maria Trusz-Gluza 

Stymulacja resynchronizująca serce (CRT) daje subiektywną i obiektywną poprawę o chorych z 

niewydolnością serca i blokiem lewej odnogi. Niestety, u ok. 30% chorych nie uzyskuje się takiego 

efektu. Przyczyn jest wiele, a jedną z nich jest liczna ekstrasystolia komorowa (PVC). Omówione 

badanie potwierdza tą hipotezę; eliminacja arytmii ablacją dała poprawę. Należy pamiętać o takim 

mechanizmie braku odpowiedzi na CRT i rozważać wykonanie ablacji. Autorzy uzyskali bardzo dobrą 

skuteczność ablacji, lecz są to dane pochodzące ze znanych światowych ośrodków. Jak wynika z 

publikacji, część PVC pochodziła z miejsc o trudniejszym dostępie lub większym ryzyku powikłań 

(mięsień brodawkowaty, płatek aortalny, epikardium). Takich chorych należy kierować do ablacji w 

zaawansowanych ośrodkach elektrofizjologicznych, na co zwracają także uwagę autorzy europejskich 

wytycznych 2015 poświęconych komorowym zaburzeniom rytmu serca. 
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