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 Publikacja “Efficacy of Long Detection Interval Implantable Cardioverter-Defibrillator Settings 
in Secondary Prevention Population. Data From the Avoid Delivering Therapies for Nonsustained 
Arrhythmias in ICD Patients III (ADVANCE III) Trial” prezentowała wyniki zaplanowanej z góry 
subanalizy badania ADVANCE III dotyczącej skuteczności i bezpieczeństwa wydłużenia strefy detekcji 
migotania komór (VF) u pacjentów poddawanych implantacji kardiowertera-defibrylatora w ramach 
profilaktyki wtórnej nagłej śmierci sercowej (SCD).  

 Badanie ADVANCE III było wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem klinicznym  
z pojedynczym zaślepieniem, do którego kwalifikowano pacjentów kierowanych do pierwszorazowej 
implantacji ICD. Dla zachowania odpowiednich proporcji w grupach, randomizację stratyfikowano ze 
względu na wskazanie (profilaktyka pierwotna lub wtórna), rodzaj urządzenia (jedno, dwu jamowe 
lub układ resynchronizujący) oraz wywiad migotania przedsionków. We wszystkich urządzeniach 
programowano strefę detekcji VF ≤320ms z pojedynczą próbą stymulacji antytachyartmicznej (ATP) 
dla arytmii w przedziale 320-200ms; w przypadku arytmii o długości cyklu poniżej 200ms, od razu 
następowało wyładowanie urządzenia. Pacjenci byli następnie przydzielani losowo do grupy badanej: 
detekcja VF na podstawie 30 z 40 interwałów lub kontrolnej: detekcja VF na podstawie  
18 z 24 interwałów. W przypadku udokumentowanych częstoskurczów komorowych (VT) o długości 
cyklu >320ms, dopuszczano zaprogramowanie jednej strefy detekcji VT o ustawieniach dobranych 
indywidualnie przez badacza. Czas obserwacji w badaniu wynosił 1 rok. Wszystkie zapisane w pamięci 
urządzenia epizody VF/VT były oceniane przez niezależny komitet, klasyfikujący interwencje jako 
adekwatne lub nieadekwatne. Inna niezależna komisja oceniała korelację omdleń lub zgonów  
z epizodami arytmicznymi.  

  Z pośród 1902 pacjentów włączonych do badania ADVANCE III, 477 (25%) otrzymało ICD  
w ramach profilaktyki wtórnej SCD: 229 w grupie badanej i 248 w grupie kontrolnej. Grupy były 
porównywalne pod względem charakterystyki podstawowej pacjentów: średni wiek 65±12 lat,  
85% mężczyzn, VF w wywiadzie 37%, średnia frakcja wyrzucania lewej komory 38±14%, utrwalone 
migotanie przedsionków 10%; 37% pacjentów otrzymało układ jednojamowy, 47% dwujamowy  
a 16% układ resynchronizujący. Dane do analizy uzyskano z 91.1% urządzeń w grupie badanej  
(30 z 40) i 92.6% w grupie kontrolnej (18 z 24). W trakcie 1 roku obserwacji, wszczepione urządzania 
dostarczyły 419 terapii do przerwania 226 epizodów arytmii.  

 W grupie badanej, w porównaniu do grupy kontrolnej, zanotowano mniej terapii ogółem:  
87 terapii/100 osobo-lat vs. 116 terapii/100 osobo-lat, RR 0.75 (95% CI, 0.61–0.93) oraz mniej 



wyładowań ICD ogółem: 76 terapii/100 osobo-lat vs. 109 terapii/100 osobo-lat,  
RR 0.66 (95% CI, 0.48–0.89). Nie obserwowano natomiast istotnej różnicy w ilości ATP ogółem.  

W grupie badanej, w porównaniu do grupy kontrolnej, zanotowano mniej adekwatnych 
terapii 70 terapii/100 osobo-lat vs. 90 terapii/100 osobo-lat, RR 0.77 (95% CI, 0.60–0.97) oraz  mniej 
nieadekwatnych terapii: 29 terapii/100 osobo-lat vs. 53 terapii/100 osobo-lat,  
RR 0.55 (95% CI, 0.34–0.89); obserwowano zarówno redukcję epizodów ATP jak i wyładowań ICD.  

 Nie zanotowano istotnych różnic pomiędzy grupami badaną i kontrolną zarówno w liczbie 
zgonów pacjentów (12 vs. 16) jak i epizodów omdleń (4 vs. 7).  

 U 62% pacjentów zaprogramowano dodatkową strefę detekcji VT o średniej długości cyklu 
374±27ms. Zaobserwowano 110 VT u 28 pacjentów, ale doszło jedynie do sześciu hospitalizacji: 
trzech z powodu burzy elektrycznej i trzech z powodu zaostrzenia niewydolności serca.  

 Jako główne ograniczenie badania autorzy podają fakt, iż jest to subanaliza większego 
badania, cechującą się mniejszą liczebnością próby i mniejszą mocą statystyczną niż pierwotne 
badanie kliniczne.  

 Podsumowując, niniejsza subanaliza badania ADVANCE III przeprowadzona w grupach 
wyłonionych w trakcie randomizacji, wskazuje że pacjenci z ICD wszczepionym w ramach profilaktyki 
wtórnej SCD odnoszą korzyść kliniczną z wydłużenia strefy detekcji VF bez zwiększenia ryzyka zgonu 
lub omdlenia.   

 Finansowanie: Medtronic, Inc, Minneapolis, MN.  

 

  


