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 Badanie „A comparison of single-lead atrial pacing with dual-chamber pacing in sick 
sinus syndrome” miało na celu ocenę wpływu trybu stymulacji na śmiertelność ogólną 
pacjentów cierpiących na niewydolność węzła zatokowego w dużym badaniu 
randomizowanym oraz odpowiedź na pytanie, czy tryb stymulacji AAIR jest lepszy od DDDR 
w tej grupie chorych.  

 DANPACE było randomizowaną, otwartą, wieloośrodkową próbą kliniczną, która 
pierwotnie miała obejmować wszystkie ośrodki implantujące stymulatory serca w Danii. 
Kryteria włączenia i wyłączenia podsumowano w Tab 1. Algorytm przydziału do grup AAIR 
lub DDDR obejmował randomizację przed zabiegiem oraz śródzabiegową ocenę wydolności 
łącza przedsionkowo-komorowego – pacjenci randomizowani do AAIR u których nie 
wykazano przewodzenia 1:1 przy stymulacji 100/min otrzymywali DDDR. Pacjenci z 
migotaniem przedsionków (AF) w trakcie implantacji przechodzili kardiowersję elektryczną 
albo nie byli poddawani ocenie przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Wszystkie 
punkty końcowe analizowano w grupach zgodnych z zaplanowanym leczeniem (intention-to-
treat, ITT). Badanie było zaprojektowane, aby wykryć 6% absolutną różnicę w ogólnej 
śmiertelności na korzyść AAIR w 5,5 letniej obserwacji przeprowadzonej na 1900 pacjentach. 
Zaplanowano dwie analizy typu „interim”.  

 W obu grupach stymulatory zaprogramowano z podstawową czynnością 60/min i 
maksymalną 130/min. Wśród pacjentów z DDDR, wystymulowany odstęp AV (AV pace) 
ustalano na podstawie ustalonego algorytmu, który ostatecznie pozwalał na stałą stymulację 
z AV w przedziale 140-220ms. Inne ustawienia AV, jak również algorytmy zmniejszające 
odsetek stymulacji komory, nie były stosowane. Odstęp AV po wystąpieniu własnego 
pobudzenia przedsionkowego (AV sensed) ustalono na 20-30ms krócej od AV pace.   

Badanie rozpoczęto w 1999r. ale ze względu na istotne ograniczenie rekrutacji w 
2007r., związane z opublikowaniem wyników badań nowych algorytmów redukujących 
stymulację komorową, zadecydowano o poszerzeniu listy o ośrodki z Wielkiej Brytanii i 
Kanady. Mimo to, badanie zostało przerwane przed osiągnięciem zakładanej liczebności 
chorych.  

W latach 1999-2008 spośród 18553 pacjentów poddawanych wszczepieniu 
stymulatora, do badania włączono 1415, 707 do grupy AAIR i 708 do DDDR. Obserwację 



zakończono w 2009r po osiągnięciu średniej długości obserwacji 5,5±2,6 roku. 
Charakterystyki pacjentów były porównywalne w obu grupach. Ostatecznie 93,4% i 98,8% 
pacjentów odpowiednio w grupach AAIR i DDDR otrzymało urządzenie przydzielone w 
trakcie randomizacji.  

Pierwszorzędowy punkt końcowy – różnica śmiertelności ogólnej na korzyść AAIR nie 
został osiągnięty - HR 1.06; 95% CI 0.88–1.29, P=0.53. Nie wykazano też różnic w 
śmiertelności w żadnej z predefiniowanych podgrup. Należy pamiętać, że badanie nie 
osiągnęło zakładanego poziomu rekrutacji (1415 zamiast 1900), a analizy „interim” nie 
wykazywały istotnej różnicy dla pierwszorzędowego punktu końcowego.  

W grupie AAIR stwierdzono więcej przypadków napadowego AF niż w grupie DDDR - 
HR 1.27, 95% CI 1.03–1.56, P=0.024, ale nie obserwowano różnicy w zakresie przewlekłego 
AF. W grupie DDDR mniej napadów AF występowało m.in. u pacjentów bez wywiadu AF, z 
poszerzonym lewym przedsionkiem oraz BMI≥25.  

W grupie AAIR stwierdzono więcej reoperacji niż w grupie DDDR - 22.1% vs 11.9%, HR 
1.99, 95% CI 1.53–2.59, P <0.001. Zdecydowana większość zabiegów polegała na 
chirurgicznej zmianie trybu stymulacji, AAIR i DDDR odpowiednio 9,3% vs 0,6%, P<0,001. Nie 
obserwowano natomiast istotnych różnic w zakresie powikłań mechanicznych, infekcyjnych 
oraz dotyczących elektrod.  

Nie obserwowano istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami w zakresie 
wystąpienia udaru mózgu lub zatorowości obwodowej, nasilenia niewydolności serca lub 
różnic w farmakoterapii.  

Wyniki DANPACE należy traktować z ostrożnością. Nie osiągnięto zakładanej 
liczebności próby głównie ze względu na zmiany w praktyce klinicznej elektroterapii, które 
spowodowały dezaktualizację protokołu przed ukończeniem badania. W związku z brakiem 
osiągnięcia istotności statystycznej pierwszorzędowego punktu końcowego, nie należy 
również wyciągać wiążących wniosków z analiz drugorzędowych punktów końcowych.  

Podsumowując, badanie DANPACE nie udowodniło przewagi stymulacji AAIR nad 
DDDR u pacjentów z niewydolnością węzła zatokowego w zakresie śmiertelności ogólnej. 
Ważne natomiast są przesłanki dotyczące przewagi DDDR w zakresie wystąpienia 
napadowego migotania przedsionków i potrzeby reoperacji oraz braku różnic w zakresie 
dynamiki niewydolności serca oraz powikłań mechanicznych i infekcyjnych.  

Badanie zostało sfinansowane z nieograniczonych grantów: Medtronic, St Jude 
Medical, Boston Scientific, Ela Medical, Pfizer, and The Danish Heart Foundation.  

 

Tab. 1 Kryteria włączenia i wykluczenia z badania  



Kryteria włączenia Kryteria wykluczenia  
• Objawowa bradykardia  
• Niewydolność węzła zatokowego z 

pauzami>2s lub bradykardią <40/min 
trwającą >1min w trakcie dnia  

• PR≤220ms dla wieku 18-70 lat  
• PR ≤260ms dla wieku ≥70 lat  
• Szerokość QRS <120ms  

• Blok przedsionkowo-komorowy lub 
blok odnogi  

• Przetrwałe długotrwające migotanie 
przedsionków (>12mies.)  

• Migotanie przedsionków z czynnością 
komór <40/min przez ≥1min. lub z 
pauzami >3s  

• Nadreaktywność zatoki szyjnej  
• Planowane leczenie 

kardiochirurgiczne  
• Oczekiwana długość życia <1 rok  

 


