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 Badanie Efficacy of Antibiotic Prophylaxis Before the Implantation of Pacemakers and 
Cardioverter-Defibrillators (…) było pierwszym dużym randomizowanym badaniem klinicznym 
oceniającym skuteczność okołozabiegowej profilaktyki antybiotykowej stosowanej przed implantacją 
lub wymianą urządzenia do elektroterapii serca (CIED). Badanie zaprojektowano w oparciu o 
opublikowaną wcześniej metaanalizę badań obserwacyjnych  

Opisywanie doniesienie było randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniem klinicznym 
,przeprowadzonym w Heart Institute of Sao Paulo w Brazylii. Do badania kwalifikowano pacjentów 
pełnoletnich, poddawani planowym zabiegom implantacji lub wymiany stymulatora (PM), 
defibrylatora (ICD) lub układu resynchronizującego (CRT). Szczegółowe kryteria włączenia i 
wykluczenia z badania podsumowano w Tabeli 1. Pierwszorzędowym punktem końcowym było 
wystąpienie jakiejkolwiek infekcji – miejscowej lub ogólnej, zawiązanej z zabiegiem wszczepienia 
CIED. Planowany okres obserwacji wynosił 6 miesięcy. Analiza statystyczna wskazywała, że przy 
założeniu błędu α 5% i mocy testu 90%, do udowodnienia 2% różnicy pomiędzy grupami w zakresie 
pierwszorzędowego punktu końcowego, należało włączyć do badania co najmniej 500 pacjentów na 
grupę.  

Nad oceną efektywności terapii czuwał Komitet Bezpieczeństwa, który analizował dane co 6 
miesięcy i miał za zadanie wcześniej zakończyć badanie w przypadku osiągnięcia pierwszorzędowego 
punktu końcowego. Członkowie Komitetu nie byli zaangażowani w implantacje lub leczenie chorych 
włączonych do badania.  

W grupie badanej podawano 1g cefazoliny iv bezpośrednio przed zabiegiem, bez względu na 
masę ciała pacjenta. Przygotowanie pacjenta do zabiegu w obu grupach było takie samo i 
obejmowało: strzyżenie (a nie golenie) włosów w okolicy pola operacyjnego, mycie przed zabiegiem i 
następnie przygotowanie pola operacyjnego z pomocą powidonu i chlorheksydyny. Wszystkie zabiegi 
były wykonywane w warunkach sali operacyjnej przez doświadczonych kardiochirurgów w asyście 
rezydenta i pielęgniarki. W przypadku pacjentów stosujących przewlekle antagonistów witaminy K 
(VKA) stosowano terapię pomostową z zastosowaniem heparyny drobnocząsteczkowej. Pacjentów 
poddawanych prostym wymianom wypisywano 8 godzin po zabiegu; w przypadku implantacji PM 
pacjent pozostawał w szpitalu 24h a w przypadku ICD lub CRT co najmniej 48h.  

Pierwszorzędowy punkt końcowy definiowano jako infekcję związaną z implantacją i 
klasyfikowano jako infekcję powierzchowną (bez cech infekcji loży), ograniczoną do loży oraz 
uogólnioną. Infekcyjnie zapalenie wsierdzia (IZW) definiowano zgodnie ze zmodyfikowanymi 
kryteriami Duke. Krwiak loży definiowano jako wypełnienie i napięcie loży bez lokalnych cech stanu 



zapalnego i leczono jedynie opatrunkiem uciskowym, bez dodatkowych dawek antybiotyku. 
Pacjentów oceniano po 10 dniach, a następnie po jednym, trzech i sześciu miesiącach.  

W latach 2003-2005 do badania włączono 649 pacjentów, 314 do grupy badanej i 335 do 
grupy kontrolnej. Charakterystyki pacjentów były porównywalne poza większym odsetkiem 
pacjentów stosujących VKA w grupie placebo. Badanie zostało przerwane przez Komitet 
Bezpieczeństwa po 26 miesiącach z powodu osiągnięcia pierwszorzędowego punktu końcowego.  

Pacjenci w grupie stosującej profilaktykę antybiotykową rzadziej zapadali na infekcje 
związane z zabiegiem – 2 (0,64%) vs 11 (3,28%), p=0,016. Wynik pozostawał istotny również w 
przypadku stosowania poprawek statystycznych na analizy typu „interim”.  

W analizie jednoczynnikowej, jako czynniki ryzyka wystąpienia infekcji wskazano: przedłużony 
czas operacji, pierwszą implantację, krwiak loży oraz brak profilaktyki antybiotykowej. W analizie 
wieloczynnikowej potwierdzono znaczenie wystąpienia krwiaka loży oraz braku profilaktyki 
antybiotykowej. Nie obserwowano istotnych różnic zależnych od typu urządzenia.  

Spośród 13 infekcji, obserwowano pięć powierzchownych, cztery infekcje loży oraz cztery 
infekcje uogólnione; żadna z infekcji nie spełniała kryteriów rozpoznania IZW. W przypadkach infekcji 
loży lub uogólnionych, usuwano układy wraz z elektrodami. Wszystkie infekcje potwierdzono za 
pomocą posiewu z rany lub z loży, a w 20% pacjentów z infekcją loży i 50% z infekcją uogólnioną 
także za pomocą posiewu krwi. Co więcej, posiewy siedmiu z ośmiu końcówek usuniętych elektrod 
również były pozytywne. Jedynie w jednym przypadku obserwowano w ECHO przezprzełykowym 
nitkowate twory na elektrodach.  

W trakcie obserwacji zmarło 6 pacjentów z grupy badanej i 9 z grupy kontrolnej. Żaden ze 
zgonów nie był związany z zabiegiem lub infekcją.  

Autorzy zwracają uwagę na ograniczenia badania: relatywnie krótki czas obserwacji, 
wyłączenie z badania pacjentów z mechanicznymi zastawkami oraz relatywnie małą liczbę zdarzeń 
obserwowanych w badaniu.  

Podsumowując, przedstawione randomizowane badanie kliniczne było zaprojektowane i 
przeprowadzone prawidłowo. Wskazuje ono na przydatność prostej około zabiegowej profilaktyki 
antybiotykowej, bez względu na rodzaj zabiegu lub wszczepianego urządzenia.  

Finansowanie: brak danych.  

Tab. 1. Kryteria włączenia i wykluczenia z badania  

Kryteria włączenia  Kryteria wykluczenia  



• Wszyscy pacjenci poddawani planowym 
zabiegom wszczepienia lub wymiany 
urządzenia do elektoroterapii serca  

• Uczulenie na cefazolin  
• Przewlekła antybiotykoterapia  
• Inne wskazania do profilaktyki 

antybiotykowej około zabiegowej 
• Wysokie prawdopodobieństwo nie 

stawienia się na wizyty kontrolne  
• Implantacja elektrod wymagająca 

otwierania klatki piersiowej  
• Jakakolwiek operacja lub infekcja do 30 

dni przed zabiegiem  
• Niepełnoletność 

 


