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 Badanie „Sudden Cardiac Death Risk Stratification in Patients With Nonischemic 
Dilated Cardiomyopathy” było próbą podsumowania wyników licznych badań dotyczących 
metod oceny ryzyka nagłej śmierci sercowej (SCD) u pacjentów z kardiomiopatią 
rozstrzeniową (DCM), która w przyszłości mogłaby posłużyć do opracowania modelu 
predykcyjnego i lepszych metod kwalifikacji pacjentów do leczenia za pomocą 
wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD).  

 Do przeglądu systematycznego włączano wszystkie anglojęzyczne publikacje, które 
dotyczyły metod stratyfikacji ryzyka wystąpienia groźnych epizodów arytmicznych (AE) w 
ramach profilaktyki pierwotnej SCD u pacjentów z DCM oraz były opublikowane do 2012 
roku. Poszukiwano danych nt. czynników prognostycznych takich jak: wrażliwość 
baroreceptorów tętniczych (BRS), turbulencja rytmu serca (HRT), zmienność rytmu 
zatokowego (HRV), wymiar końcowo skurczowy lewej komory (LVEDD), frakcja 
wyrzucania lewej komory (LVEF), nieutrwalony częstoskurcz komorowy (NSVT), badanie 
elektrofizjologiczne (EPS), czas trwania QRS, pofragmentowany zespół QRS, kąt QRS – 
załamek T, uśredniony EKG (SAECG) oraz mikrowoltowa naprzemienność załamka T 
(TWA). 

 Autorzy metaanalizy wyizolowali charakterystyki podstawowe włączonych pacjentów, 
jak i pierwotne dane kliniczne z badań, a następnie kalkulowali wskaźniki diagnostyczne 
(czułość, swoistość itd.). W trakcie ekstrakcji i analizy danych natknięto się na kilka 
problemów metodycznych: różne definicje lub punkty odcięcia wyników badań 
diagnostycznych (np. LVEDD 64mm lub 70mm) oraz ewidentny błąd systematyczny 
publikacji, promujący badania o niskiej liczebności próby i pozytywnych wynikach. 
Problemy te analizowano w ramach analiz wrażliwości oraz różnych modeli statystycznych. 
Ponadto ze względu na różny czas obserwacji w badaniach, dla wszystkich testów 
diagnostycznych dokonano kalkulacji trzyletnich wskaźników wystąpienia AE jako głównych 
wyników metaanalizy.  

 Do ostatecznej analizy włączono dane 6088 pacjentów pochodzące z 45 badań o 
średniej długości obserwacji 33.6±19.9 mies. Charakterystyka podstawowa pacjentów: wiek 
52.8±14.5 lat, 76.7% mężczyzn, klasa NYHA 2.3±1.0, LVEF 30.6±11.4%, LVEDD 66.1±8.9, 



NSVT 42.7%, omdlenie w wywiadzie u 6.8%, szacowany średni trzyletni wskaźnik 
wystąpienia powikłań arytmicznych 18.9±12.8%. 

 Autorzy metaanalizy wskazują, że najlepszymi czynnikami prognostycznymi 
wystąpienia powikłań arytmicznych u pacjentów z DCM były: pofragmentowany zespół QRS 
i TWA a najsłabszym czas trwania QRS, natomiast wskaźniki związane z autonomicznym 
układem nerwowym (BRS, HRT, HRV) nie miały w ogóle wartości predykcyjnej. Szczegóły 
dotyczące wartości predykcyjnych poszczególnych wskaźników zawarto w tabeli 1. Ze 
względu na istotne ryzyko błędu systematycznego publikacji dotyczącego: HRV, LVEF, 
NSVT, czasu trwania QRS i TWA, przeprowadzono dodatkową analizę statystyczną dla tych 
wskaźników, która wykazała zmniejszenie wartości predykcyjnej dla każdego z tych 
czynników, ale nie zmieniła ich istotności statystycznej.  

 Autorzy badania wskazują na liczne ograniczenia metaanalizy: ogólna jakość 
dostępnych  badań, różnice w punktach końcowych, błąd systematyczny publikacji, istotne 
różnice w charakterystyce podstawowej pacjentów włączanych do poszczególnych badań oraz 
brak odpowiednich danych z niektórych istotnych badań pozwalających na włączenie ich do 
metaanalizy.  

 Podsumowując: niniejsza publikacja jest ważnym doniesieniem podsumowującym w 
sposób systematyczny wiedzę na temat czynników prognostycznych wystąpienia groźnych 
incydentów arytmicznych u pacjentów z DCM.  

Finansowanie: brak danych.  

 

  



Tabela1. Czynniki prognostyczne i trzyletnie ryzyko względne wystąpienia groźnych 
incydentów arytmicznych u pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową.  

Czynnik prognostyczny Ryzyko względne (95%CI) 

Wrażliwość baroreceptorów tętniczych 
(BRS) 

1.80 (0.63–5.16) 

Turbulencja rytmu serca (HRT) 2.12 (0.77–5.83) 

Zmienność rytmu zatokowego (HRV) 1.52 (0.84–2.75) 

Wymiar końcowo skurczowy lewej komory 
(LVEDD) 

2.85 (1.70–4.79) 

Frakcja wyrzucania lewej komory (LVEF) 2.34 (1.85–2.96) 

Badanie elektrofizjologiczne (EPS) 2.09 (1.30–3.35) 

Nieutrwalony częstoskurcz komorowy 
(NSVT) 

2.45 (1.90–3.16) 

Czas trwania QRS 1.43 (1.11–1.83) 

Uśredniony EKG (SAECG) 1.84 (1.18–2.88) 

Pofragmentowany zespół QRS 5.16 (3.17–8.41) 

Kąt QRS – załamek T 1.75 (1.16–2.65) 

Mikrowoltowa naprzemienność załamka T 
(TWA) 

3.25 (2.04–5.16) 

 


