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Migotanie przedsionków (ang. atrial fibrillation – AF) jest arytmią występującą bardzo często u 

pacjentów z niewydolnością serca (ang. heart failure – HF) i wiąże się z pogorszeniem rokowania 

w tej grupie pacjentów. Stały postęp technologiczny umożliwia zapisywanie nawet bardzo krótkich 

epizodów arytmii. Jednakże nie każdy zapisany epizod arytmii jest nią w rzeczywistości, a 

urządzenia często podają liczbę takich epizodów, a w postaci zapisu wewnątrzsercowych 

elektrogramów (ang. intracardiac electrograms – IEGM) zachowują jedynie ograniczoną liczbę 

arytmii. Ponieważ zarówno nierozpoznanie, jak i nadrozpoznanie AF może prowadzić do 

poważnych konsekwencji, celem badania opublikowanego na łamach Europace była ocena 

odsetka pacjentów, u których rozpoznane przez urządzenie epizody szybkich rytmów 

przedsionkowych (ang. atrial high rate episodes – AHRE) były rzeczywiście epizodami arytmii 

przedsionkowych, a także ocena powodów nieprawidłowej detekcji arytmii.  

Do badania włączono kolejnych 304 pacjentów z prospektywnego, jednoośrodkowego rejestru 

pacjentów z implantowanym stymulatorem resynchronizującym z funkcją kardiowertera-

defibrylatora (ang. cardiac resynchronization therapy with defibrillator – CRT-D) między lutym 

2009 r. a listopadem 2012 r. Wszyscy chorzy przed wszczepieniem CRT-D mieli obniżoną ≤ 35% 

frakcję wyrzutową lewej komory, HF w klasie NYHA III lub IV i poszerzone ≥ 120 ms zespoły QRS 

lub byli w klasie NYHA II i mieli QRS ≥ 150ms. Poza kontrolami ambulatoryjnymi pacjenci zostali 

wyposażeni również w możliwość telemetrycznej kontroli urządzenia. Implantowane były CRT-D 

firmy Medtronic bądź Biotronik. Analizowano wszystkie otrzymane IEGM z AHR. 

Średni wiek pacjentów wynosił 65 ± 11.7 lat, 76% badanych stanowili mężczyźni, 21.1% chorych 

miało AF w wywiadzie. W czasie średniego okresu obserwacji trwającego 30.5 miesięcy 

otrzymano 14 386 zapisów IEGM z epizodami AHR u 176 (57.9%) pacjentów. Jedynie u 7 chorych 

(2%) z wcześniej zdiagnozowanym AF nie wystąpił żaden napad tej arytmii. W zakresie danych 
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podstawowych poza częstszym wywiadem AF oraz stosowaniem antykoagulantów i digoksyny 

grupa pacjentów z AHR nie różniła się innymi czynnikami w porównaniu z grupą bez AHR.  

U 89.2% chorych (n=157) epizody AHR były rzeczywiście napadami AF lub trzepotania 

przedsionków (ang. atrial flutter – AFl). Spośród tych chorych 38% pacjentów miało wcześniej 

arytmie przedsionkowe w wywiadzie, natomiast u 62% badanych była to arytmia de novo.  

U 10.8% chorych epizody AHR nie były w rzeczywistości epizodami AF lub AFl. Najczęstszą 

przyczyną błędnego rozpoznania był przesłuch elektrody komorowej przez elektrodę 

przedsionkową czyli tzw. far-field sensing (89.5%), a rzadziej (10.5%) były to szumy na elektrodzie 

przedsionkowej.  

U pacjentów, u których epizody AHR były rzeczywiście AF lub AFl ładunek arytmii był istotnie 

większy w porównaniu z chorymi z fałszywie rozpoznanymi AHR (54.9% vs 5.86%, P<0.001), 

natomiast liczba epizodów mode-switch w tej grupie była mniejsza (11 vs 163, P=0.016). Ponadto 

średnia częstość rytmu w kanale przedsionkowym w trakcie epizodów AHR oraz średnia częstość 

rytmu w kanale komorowym była znamiennie większa wśród chorych z prawdziwymi AHRE. Co 

więcej, aktywność pacjentów w grupie chorych z prawdziwymi arytmiami przedsionkowymi była 

mniejsza, a chorzy ci częściej mieli mniejszy odsetek stymulacji resynchronizującej. Mediana 

czasu trwania epizodu na pacjenta oraz czas trwania najdłuższego epizodu były w grupie 

badanych z prawdziwymi epizodami AHR dłuższe w porównaniu z chorymi z fałszywymi 

epizodami AHR. Na podstawie analizy krzywych ROC wykazano, że epizod o czasie trwania >0.6 

min (36s) miał najwyższą czułość (89%) i specyficzność (48%) w przewidywaniu, że dany epizod 

jest rzeczywiście napadem arytmii przedsionkowej, takim jak AF lub AFl. W przypadku epizodów 

AHR trwających >6 min częstość fałszywie dodatnich rozpoznań AHRE wynosiła 3.9%, a dla 

epizodów trwających > 24 h jedynie 1.3%.  

W analizie wieloczynnikowej stwierdzono, że wysoki ładunek arytmii (AHRE burden) był 

niezależnym czynnikiem adekwatnego rozpoznania arytmii (HR 1.04, 95% CI 1.01-1.07, P=0.023). 

Krzywe ROC wykazały, że AHRE burden >9% cechował się najwyższą czułością (71%) i 

swoistością (89%) prawidłowej detekcji arytmii przedsionkowej.  

Na podstawie otrzymanych wyników możliwe było stworzenie dwustopniowego algorytmu 

umożliwiającego klasyfikację epizodów AHR na prawdziwe bądź fałszywe. Samo AHRE burden > 

9% redukowało ryzyko nadrozpoznania arytmii do 1%. Jednakże wśród chorych z ładunkiem 

arytmii ≤ 9% ryzyko fałszywie dodatniego wyniku istniało u około 10% pacjentów. Fałszywe 

epizody AHR były znacznie częściej krótsze. A zatem połączenie kryterium AHRE burden > 9% z 

kryterium czasu trwania epizodu < 36 s znacznie poprawia trafność klasyfikacji epizodów AHR.  



 
 

Podsumowując, niemal 2/3 pacjentów z CRT-D ma epizody AHR w ciągu 2.5 letniego okresu 

obserwacji. Niemal 90% tych epizodów to rzeczywiście arytmie przedsionkowe (AF, AFl). 

Fałszywe rozpoznanie AHRE było najczęściej spowodowane far-field sensingiem elektrody 

komorowej w kanale przedsionkowym bądź szumami na elektrodzie przedsionkowej. 

Dwustopniowy algorytm (AHRE burden >9%, czas trwania epizodu >36 s) umożliwia z wysoką 

czułością i swoistością właściwe zaklasyfikowanie AHRE jako prawdziwa arytmia bądź fałszywa 

detekcja.  

 

KOMENTARZ: Maria Trusz-Gluza 
W omówionym badaniu stwierdzono, że  dzięki wszczepionemu CRT-D u chorych z HF wykazano 

obecność  szybkich rytmów przedsionkowych  u prawie 2/3 z nich. Po weryfikacji automatycznych 

rejestracji okazało się, że prawdziwa arytmia dotyczyła większości (89%) zdarzeń. Autorzy 

opracowali przydatny algorytm ułatwiający różnicowanie zdarzeń fałszywych od prawdziwych.  

W  sesji Late Breaking Trials kongresu Heart Rhythm Society 2017 przedstawiono wyniki 

prospektywnego, wieloośrodkowego badania REVEAL AF, w którym oceniano częstość 

występowania epizodów AF o czasie trwania ≥6 min u pacjentów z wszczepionym rejestratorem 

rytmu. Było to 385 pacjentów z punktacją w skali CHADS2 ≥3, bez stwierdzanego wcześniej AF. 

W trakcie 18 miesięcznej obserwacji AF wykryto aż u 29,3% badanych, jednak w trakcie 

pierwszych 30 dni jedynie u 6,2% z nich. U 56,3%  chorych z rozpoznanym AF włączono leczenie 

przeciwkrzepliwe, co było decyzją lekarza prowadzącego, a nie wynikało z protokołu badania. 

Oznacza to, że zastosowanie metod długoterminowego monitorowania rytmu serca pozwala 

wykazać znacznie większą powszechność występowania AF niż poprzednio sądzono, a nasze 

spojrzenie na epidemiologię AF musi zmieniać się.  


