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 Pacjentów z wszczepialnymi urządzeniami kardiologicznymi, takimi jak stymulatory 

serca i kardiowertery-defibrylatory (ang. implantable cardioverter-defibrillator – ICD), wciąż 

przybywa. Infekcje związane z implantowanymi urządzeniami są ciężkimi powikłaniami i 

przyczyniają się w istotnym stopniu do wzrostu śmiertelności w tej grupie pacjentów. Z tego 

względu niezwykle ważna jest znajomość metod diagnostycznych, sposobów zapobiegania 

wymienionym zakażeniom i  leczenia ich.  

 Na łamach Europace ukazały się wyniki rejestru Europejskiego Stowarzyszenia Rytmu 

Serca, którego celem była analiza sposobów zapobiegania infekcjom kardiologicznych 

urządzeń wszczepialnych, takich jak kardiostymulatory i kardiowertery-defibrylatory, oraz 

ich diagnostyki i leczenia.  

 Dane dotyczące zakażeń związanych z implantowanymi urządzeniami nadeszły z 48 

ośrodków z różnych krajów Europy. 67 proc. ośrodków stanowiły szpitale kliniczne, 12,8 

proc. szpitale prywatne, pozostałe ośrodki były szpitalami innych typów. W 62,5 proc. 

badanych ośrodków średnia liczba implantowanych rozruszników (w tym stymulatorów 

resynchronizujących) w ciągu roku wynosiła powyżej 200 urządzeń, w 31,1 proc. roczna 

liczba implantacji zawierała się w przedziale 50-200 stymulatorów, natomiast 6,3 proc. 

szpitali wszczepiało mniej niż 50 rozruszników na rok. Średnia liczba implantowanych ICD w 

ciągu roku w 79 proc. badanych ośrodkach przekraczała 50 urządzeń.  

 Częstość występowania zakażeń związanych z implantowanymi urządzeniami 

kardiologicznymi w badanych szpitalach wynosiła: 

- < 0,5 proc. w 11 ośrodkach w 2010 r. i 13 szpitalach w 2011 r., 
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- 0,5-1 proc. w 12 ośrodkach w 2010 r. i 13 szpitalach w 2011 r., 

- 1-2 proc. w 8 ośrodkach w 2010 r. i 10 szpitalach w 2011 r., 

- 2-5 proc. w 15 ośrodkach w 2010 r. i 11 szpitalach w 2011 r., 

- > 5 proc. w jednym  ośrodku w 2010 r.  

W żadnym z badanych szpitali częstość występowania infekcji związanych z wszczepionymi 

stymulatorami i ICD nie przekraczała 10 proc. W porównaniu z 2010 r. w 2011 r. częstość 

występowania zakażeń spadła w dziewięciu ośrodkach, utrzymała się na tym samym 

poziomie w 34 szpitalach i wzrosła w czterech.  

 W rejestrze podano, z jakim rodzajem wszczepianego urządzenia wiązało się 

największe ryzyko infekcji. I tak w 55,3 proc. ośrodków zabiegiem, który najczęściej wiązał 

się z zakażeniem, była implantacja ICD, podczas gdy w 27,7 proc. szpitali było to 

wszczepienie rozrusznika, a w 23,4 proc. implantacja stymulatora resynchronizującego i 

kardiowertera-defibrylatora. Biorąc pod uwagę rodzaj zabiegu, w 48 proc. ośrodków 

zakażenie występowało przede wszystkim w przypadku wymiany urządzenia, w 40,4 proc. 

była to rewizja urządzenia, w 27,7 proc. rozszerzenie układu stymulującego, natomiast w 23 

proc. badanych szpitali  pierwszorazowa implantacja urządzenia.   

Rozpoznawanie infekcji wszczepialnych urządzeń kardiologicznych 

 Analizie poddano również sposoby rozpoznawania i leczenia zakażeń urządzeń 

kardiologicznych. W przypadku podejrzenia lokalnego zakażenia urządzenia w 68,1 proc. 

szpitali zalecano badania laboratoryjne, wykonywano badanie echokardiograficzne mające 

wykluczyć/potwierdzić infekcyjne zapalenia wsierdzia, a następnie wdrażano odpowiednie 

leczenie. W 28,8 proc. badanych ośrodków zalecano empiryczną antybiotykoterapię, w 14,9 

proc. natomiast preferowano obserwację i wdrożenie leczenia w razie wystąpienia istotnych 

objawów. Nakłucie loży implantowanego urządzenia w celu wykonania posiewu było 

wykonywane w 2,1 proc. szpitali.  

 Badaniami o największym znaczeniu w celu rozpoznania infekcyjnego zapalenia 

wsierdzia związanego z wszczepionym urządzeniem kardiologicznym (ang. cardiac related 

infective endocarditis – CDRIE) są echokardiografia oraz posiewy krwi. Według danych z 

rejestru dodatni wynik posiewu krwi uzyskiwano w: 

- < 50 proc. wszystkich przypadków CDRIE w 55 proc. ośrodków, 

- 50-70 proc. wszystkich przypadków CDRIE w 25,5 proc. szpitali, 

- 70-90 proc. wszystkich przypadków CDRIE w 15 proc. ośrodków, 

- > 90 proc. wszystkich przypadków CDRIE w 4,5 proc. szpitali.  

Leczenie infekcji wszczepialnych urządzeń kardiologicznych  



 W przypadku wystąpienia krwiaka loży urządzenia w 4,4 proc. szpitali zawsze 

wykonywano rewizję loży, w 4,4 proc. ośrodków zawsze zalecano nakłucie okolicy 

urządzenia, w 82,2 proc. szpitali wykonywano rewizję, a w 8,9 proc. ośrodków nakłucie, ale 

jedynie w przypadku znacznej tkliwości i napięcia tkanek przez krwiak.  

 U większości pacjentów z CDRIE konieczne jest usunięcie urządzenia. W badanych 

ośrodkach zadano pytania dotyczące znajomości wskazań do usunięcia urządzenia 

w przypadku CDRIE. W 96 proc. ośrodków za zalecenie klasy I do usunięcia układu uznano 

zastawkowe lub odelektrodowe zapalenie wsierdzia lub sepsę, natomiast obecność wegetacji 

na zastawkach bez współistniejących wegetacji na urządzeniu zostało uznane za takie 

zalecenie jedynie w 53 proc. szpitali. Bakteriemia Gram-dodatnia została wskazana przez 67 

proc. szpitali jako zalecenie klasy II, a jedynie przez 21 proc. ośrodków jako zalecenie klasy I 

do usunięcia urządzenia.  

Zapobieganie infekcjom wszczepialnych urządzeń kardiologicznych 

 Aby zapobieca zakażeniom antybiotykoterapię stosowano w 95,6 proc. ankietowanych 

ośrodków, w 71,1 proc. z nich podawano cefazolinę iv, w 15,6 proc. oxacylinę iv, natomiast w 

8,9 proc. wankomycynę iv. Antybiotyk aplikowano w 80 proc. ośrodków 60-120 min przed 

implantacją, a w pozostałych 20 proc. szpitali podczas zabiegu. W 4,4 proc. ośrodków 

badanych nie stosowano profilaktycznie okołozabiegowej antybiotykoterapii. Do odkażania 

skóry w 57,8 proc. ośrodków stosowano roztwór jodopowidonu, a w 42,2 proc. 

chloroheksydyny.  

 Ośrodki uczestniczące w rejestrze precyzowały także, jakie czynniki ryzyka zakażenia 

uwzględniają przed planowanym zabiegiem. I tak wymiana urządzenia została podana przez 

95 proc. badanych szpitali jako istotny czynnik ryzyka, a rozszerzenie układu stymulującego 

za ważny czynnik uznało 90,2 proc. ośrodków. Kolejnymi czynnikami ryzyka infekcji były: 

cukrzyca – podana przez 97,6 proc. badanych szpitali, czas trwania zabiegu –  wskazany 

przez 92,9 proc. ośrodków, gorączka w ciągu 24 godz. przed zabiegiem – w 90,2 proc. 

szpitali, przewlekła niewydolność nerek – w 85 proc. ośrodków, leczenie przeciwpłytkowe i 

przeciwkrzepliwe – w 70 proc. szpitali, czasowa stymulacja przed zabiegiem – w 67,5 proc. 

ośrodków i podeszły wiek – podany przez 66,7 proc. ośrodków.   

 Infekcje związane z implantowanymi urządzeniami kardiologicznymi w związku 

z rosnącą liczbą wszczepianych układów stanowią istotny problem kliniczny. Wyniki rejestru 

wskazują na dobrą znajomość diagnostyki, metod leczenia i sposobów zapobiegania tym 

powikłaniom, niemniej jednak nadal znajdują się ośrodki, w których postępowanie nie do 

końca jest zgodne z wytycznymi. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej zakażeń 



implantowanych stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów ma podstawowe znaczenie 

dla zmniejszeniu częstości występowania tych powikłań i pozwoli zredukować ich poważne 

następstwa. 

 


