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 Badanie “Discerning the Incidence of Symptomatic and Asymptomatic Episodes of Atrial 
Fibrillation Before and After Catheter Ablation”, akronim DISCERN AF, miało za zadanie ocenę 
występowania objawowych i bezobjawowych napadów migotania przedsionków (AF) u pacjentów 
poddawanych ablacji AF (RFA) za pomocą wszczepialnego rejestratora arytmii (ICM).  

 Badanie DISCERN AF było wieloośrodkowym, prospektywnym badaniem kohortowym bez 
grupy kontrolnej, bez randomizacji lub zaślepienia, do którego kwalifikowali się pacjenci powyżej 18 
r.ż. kierowani do zabiegu ablacji objawowego, napadowego lub nienapadowego AF. Pacjenci z 
typowymi przeciwwskazaniami do RFA, z przetrwałym AF trwającym ponad 1 rok lub utrwalonym AF 
byli wyłączeni z badania. Na trzy miesiące przed RFA, wszystkim pacjentom wszczepiono ICM oraz 
rozdano dzienniczki do zapisywania szczegółów dotyczących m.in. wystąpienia oraz czasu trwania 
napadów arytmii. Wizyty kontrolne odbywały się co trzy miesiące aż do 18 miesiąca po RFA i 
obejmowały wywiad, badanie fizykalne, kontrolę ICM oraz dzienniczków. Ponadto, pacjenci 
poddawani byli badaniom EKG oraz badaniu holterowskiemu, które trwało trzy dni. 

Objawowy napad AF definiowano jako napad trwający ≥ 2min zapisany w pamięci ICM, 
któremu towarzyszył wpis do dzienniczka w przeciągu 30min przed lub po zapisie ICM. Pozostałe 
napady ≥ 2min klasyfikowano jako bezobjawowe. Każdy dzień z trwającym ≥ 5min zapisem arytmii 
przedsionkowej w ICM z towarzyszącymi objawami trwającymi dłużej niż pięć minut, klasyfikowano 
jako objawowy. W przypadku wystąpienia trwającego ≥ 5min zapisu arytmii przedsionkowej w ICM 
bez  wpisu w dzienniczku, dzień klasyfikowano jako bezobjawowy.  

 Jako sukces RFA definiowano brak napadów AF trwających ≥ 2min bez względu na 
wystąpienie objawów klinicznych. Poza tym analizowano również wpływ metody pomiaru na 
efektywność zabiegu (ICM, Holter itd.) oraz czynniki wpływające na występowanie bezobjawowych 
epizodów AF.  

 Pomiędzy październikiem 2008 a sierpniem 2009 do badania włączono 50 pacjentów: średni 
wiek 57±11 lat, 64% mężczyzn, 80% napadowe AF, mediana czasu trwania objawów AF 6.2 lata, 
średnia punktacja CHADS 1.4±0.3, średnia frakcja wyrzucania lewej komory >50%. W ciągu okresu 
obserwacji pacjentów poddano średnio 1.4±0.6 zabiegom RFA a średni czas od pierwszej do drugiej 
ablacji wyniósł 6±2 miesiące.  



 Efektywność ostatniej RFA, definiowana jako brak objawów arytmii wyniosła 58%, 
definiowana jako brak arytmii przedsionkowej w EKG/Holterze wyniosła 56%, ale w przypadku 
zapisów z ICM, efektywność spadła do 46%.  

Obciążenie (ang. burden) AF zmniejszyło się po RFA o 86%, z 2h/dobę do 0.3h/d (p<0.001), 
ogólna liczba dni z AF spadła z 13 do 5 dni a liczba dni z objawowym AF zmniejszyła się z 4.3 do 0.6 
(odpowiednio: p=0.001 i 0.002); mediana czasu trwania pojedynczego napadu AF zmniejszyła się 
istotnie z 22 do 6 minut.  

 Przed ablacją 69% napadów AF, 56% czasu trwania tych napadów oraz 71% dni z AF 
wykrytych za pomocą ICM pozostawało bezobjawowe. Odwrotnie jedynie 2.2% dni wskazanych przez 
pacjentów jako objawowe, nie miało w pamięci ICM zapisu arytmii. Po RFA, odsetek bezobjawowych 
napadów AF wzrósł do 79% a stosunek bezobjawowych do objawowych napadów AF zwiększył się z 
1.1 do 3.7; ponadto, czas trwania bezobjawowych AF wzrósł z 36 do 68% a odsetek dni z 
bezobjawowym AF zwiększył się z 58% do 77%. Jedynie 12% pacjentów miało wyłącznie 
bezobjawowe napady AF.  

 W analizie wieloczynnikowej autorzy wskazali sam fakt przebycia RFA jako najsilniejszy 
predyktor wystąpienia bezobjawowego napadu AF – OR 3.19 [95% CI, 2.53-4.01]; poza tym jedynie 
fakt wystąpienia innych niż AF arytmii przedsionkowych był dobrym predyktorem wystąpienia 
bezobjawowych napadów arytmii po RFA – OR 1.88 [95% CI, 1.34-2.65]. Żaden z czynników 
klinicznych zawartych w charakterystyce podstawowej pacjentów nie był istotnym predyktorem 
wystąpienia bezobjawowych napadów arytmii przedsionkowych po RFA.  

 Autorzy wskazują na dwa istotne ograniczenia badania. Pacjenci wypełniali dzienniczki 
samodzielnie i nie można ocenić, czy rzeczywiście notowali wszystkie objawowe epizody arytmii. 
Ponadto ICM miał włączony jedynie algorytm rozpoznawania AF, stąd niektóre epizody regularnych 
arytmii przedsionkowych mogły być pominięte; z drugiej strony rezygnacja z algorytmu 
rozpoznającego częstoskurcze przedsionkowe (AT) pozwoliła na uniknięcie wysokiego odsetka 
fałszywie dodatnich rozpoznań AT spowodowanych tachykardią zatokową.  

 Podsumowując: badanie DISCERN AF, pomimo wymienionych ograniczeń, jasno wskazuje na 
fakt wysokiego odsetka bezobjawowych napadów migotania przedsionków lub innych arytmii 
przedsionkowych przed ablacją podłoża arytmii, które dodatkowo istotnie rośnie po ablacji. 
Klasyczne sposoby oceny efektywności ablacji migotania przedsionków, ocena kliniczna lub 
epizodyczne badania holterowskie są niewystarczające do wykrycia tych epizodów.  
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