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PACJENCI Z MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW
Pacjenci z migotaniem przedsionków
III lub IV klasie NYHA, czas trwania QRS > 120 ms, EF < 35%, jeżeli:
Pacjent z powodu ablacji łącza AV jest stymulatorozależny
Pacjent wymaga stymulacji stałej, ze względu na istotnie wolny rytm komór
Częstotliwośd rytmu komór u pacjenta w spoczynku wynosi ≤ 60/min,
a w czasie wysiłku ≤ 90/min
Pacjenci z migotaniem przedsionków
EF < 35%, jeżeli:
Pacjent wymaga stałej stymulacji komorowej
Pacjent z powodu ablacji łącza AV lub farmakologicznej kontroli rytmu jest
w 100% zależny od CRT
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PACJENCI ZE WSKAZANIAMI DO STAŁEJ STYMULACJI SERCA
Pacjenci ze wskazaniami do stałej stymulacji serca
EF < 35%, niezależnie od czasu trwania QRS jeżeli:
III lub IV klasa wg NYHA
II klasa wg NYHA

Pacjenci ze wskazaniami do stałej stymulacji serca
EF < 35%, jeżeli:
Przewidywany wysoki odsetek stymulacji komorowej (40%)
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Niniejsza prezentacja porównuje zalecenia do stosowania CRT, obowiązujące aktualnie w Europie (ESC/EHRA)
oraz w Ameryce Północnej (HRS).

W zaleceniach HRS istnieje obecnie tylko jedna sytuacja, w której u chorego z rytmem zatokowym należy zastosowad CRT
(klasa I) – jest to obecnośd LBBB z QRS > 150 ms u chorego z objawową niewydolnością serca; wszelkie pozostałe wskazania
znajdują się w klasie II i przy porównaniu tabel można dostrzec, że “wąski” LBBB i zaburzenia przewodnictwa inne niż LBBB,
w opinii HRS, są mniej istotne, niż w Europie (ESC/EHRA). HRS jest jednocześnie konsekwentne w interpretacji badao

randomizowanych, na których oparto zalecenia – dopuszcza stosowanie j CRT u bezobjawowych chorych, jako prewencję
rozwoju niewydolności serca pod warunkiem wieocowej etiologii dysfunkcji skurczowej serca.

Osobiście w pełni popieram stanowisko HRS, dotyczące chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków (AFib) – jednoznacznie
podkreśla ono, że CRT należy rozważyd wyłącznie u chorych, którzy w wyniku utrwalonych zaburzeo przewodnictwa, przebytej

ablacji łącza przedsionkowo-komorowego i farmakologicznej kontroli rytmu osiągną odsetek stymulacji komorowej zbliżony
do 100%. Europejskie kryterium czynności serca w AFib < 60/min w spoczynku i <90/min. w wysiłku, pochodzące z badania RAFT,
w świetle najnowszych doniesieo wydaje się coraz bardziej nieuzasadnione.

Definiując zalecenia do CRT u chorych ze wskazaniami do stałej stymulacji (nazywane niekiedy wskazaniami
do rozbudowy klasycznego stymulatora), HRS opiera się cały czas na wynikach badania MOST, znanych już od
wielu lat. – Odsetek wystymulowanych pobudzeo komorowych, przekraczający 40%, związany jest z istotnie
podwyższonym ryzykiem progresji niewydolności serca u chorych z zaawansowanym uszkodzeniem lewej
komory. Subiektywna ocena wydolności serca wg NYHA, wykorzystywana w gradacji klasy wskazao przez ESC,

przez HRS nie jest brana pod uwagę.

Mimo, że zalecenia HRS są obecnie bardziej restrykcyjne niż europejskie, nie sposób uniknąd refleksji, że
system opieki zdrowotnej USA jest w stanie zapewnid terapię przy pomocy CRT większości chorych ze

względnymi wskazaniami do tej metody. Czyli krótko mówiąc, “stad ich na większy krytycyzm a i tak zrobią co
należy”. Europejskie odsetki wszczepieo CRT na 1 mln mieszkaoców, wśród których Polska zajmuje dobrą

pozycję, odbiegają znacząco od amerykaoskich. Panuje opinia, że wskaźniki Polskie powinny ulegad dalszemu
zwiększaniu i w celu efektywności CRT wskazane byłoby identyfikowanie chorych
ze wskazaniami o najwyższej mocy dowodowej.

