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 Z roku na rok z powodu rosnącej liczby implantowanych urządzeń kardiologicznych 

takich jak kardiostymulatory, kardiowertery-defibrylatory czy stymulatory resynchronizujące 

stale wzrasta liczba pacjentów wymagających regularnych ambulatoryjnych kontroli tych 

urządzeń. Z drugiej strony nieustannie rozwijają się nowe technologie, a w ostatnich latach 

obserwujemy bardzo intensywny rozwój telemedycyny. Jedną z form telemedycyny jest 

telemonitoring kardiologicznych urządzeń wszczepialnych dzięki któremu z jednej strony 

możliwe jest ograniczenie wizyt pacjenta w poradni, a z drugiej strony informacje uzyskane z 

telemonitoringu mogą być niemal natychmiast dostępne dla lekarza prowadzącego pozwalając 

na podjęcie odpowiednio wcześnie leczenia.  

 Na łamach Eur Heart J. ukazały się wyniki badania ECOST, którego celem była ocena 

bezpieczeństwa i skuteczności stosowania telemonitoringu jako formy kontroli chorych z 

kardiowerterem-defibrylatorem (ang. implantable cardioverter-defibrillator – ICD). Do tego 

prospektywnego, randomizowanego badania włączono pacjentów zakwalifikowanych do 

pierwszorazowej implantacji bądź wymiany jedno- lub dwujamowego ICD. Chorych przed 

implantacją randomizowano w stosunku 1:1 do grupy aktywnej, w której pacjenci byli 

kontrolowani za pomocą telemonitoringu lub do grupy kontrolnej, w której  chorzy byli 

standardowo kontrolowani podczas rutynowych wizyt ambulatoryjnych. Z badania wyłączono 

pacjentów, którzy byli w IV klasie wg NYHA w momencie implantacji urządzenia. Wszyscy 

badani otrzymywali ICD firmy Biotronik wraz z zestawem do Home Monitoringu. 

Telemonitoring włączono u wszystkich pacjentów, jednakże lekarze prowadzący mieli dostęp 

jedynie do danych z monitoringu chorych z grupy aktywnej. Zdarzenia i zaburzenia 
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funkcjonowania urządzenia u badanych z grupy aktywnej zdefiniowano i podzielono na 

określone grupy i tak: 

 w przypadku wykrycia nieprawidłowych oporów elektrody komorowej (< 250 ohm 

lub > 1500 ohm), przedsionkowej (< 250 ohm lub > 1500 ohm) lub defibrylującej (< 

25 ohm lub > 110 ohm), wyczerpania baterii urządzenia, nieaktywnych detekcji i 

terapii wysokoenergetycznych bądź nieskutecznej terapii energią 30 J natychmiast 

kontaktowano się z chorym i zalecano kontrolę ambulatoryjną tak szybko jak to tylko 

możliwe; 

 w przypadku, gdy u badanego wystąpił częstoskurcz komorowy lub migotanie komór 

zalecano kontrolę ambulatoryjną po uprzednim przeanalizowaniu elektrogramów; 

 w przypadku, gdy u chorego wystąpiła arytmia nadkomorowa, pierwszorazowy epizod 

mode switch, mode swich trwał ponad 18 godzin lub obserwowano > 50 ekstrasystoli 

komorowych/godzinę zalecano kontrolę ambulatoryjną po przeanalizowaniu innych 

dostępnych z telemonitoringu danych.  

 Strefy detekcji i terapii VT i VF programowano wg uznania lekarza prowadzącego. 

Pierwszą strefę VT o częstości < 150/min. zaprogramowano u 4 % pacjentów u których 

udokumentowano występowanie wolnych częstoskurczów komorowych; u 71 % badanych 

strefa ta zawierała się w przedziale 150 – 176/min., a u 12 % chorych zaprogramowano strefę 

VT1 > 176/min. Strefę VF u 71 % pacjentów zaprogramowano ≥ 214/min. 

 Chorzy z grupy aktywnej standardowo byli kontrolowani między pierwszym a trzecim 

miesiącem po implantacji, a następnie po 15 i 27 miesiącach od wszczepienia. Dodatkowe 

kontrole w tej grupie odbywały się w przypadku wykrycia w Home Monitoringu 

zdefiniowanych powyżej zdarzeń, a także na prośbę pacjenta bądź lekarza prowadzącego. W 

grupie kontrolnej wizyty odbywały się podobnie między pierwszym a trzecim miesiącem po 

implantacji, a następnie po 9, 15, 21 i 27 miesiącach od wszczepienia. Również w tej grupie 

możliwe były dodatkowe wizyty na prośbę chorego lub lekarza prowadzącego.  

 Pierwszorzędowym, złożonym punktem końcowym był zgon z jakiejkolwiek 

przyczyny, poważne zdarzenie sercowo-naczyniowe lub poważne zdarzenie związane z 

urządzeniem. Za poważne zdarzenie sercowo-naczyniowe uznawano zdarzenie zagrażające 

życiu, wymagające hospitalizacji lub ją przedłużające, powodujące trwałe lub poważne 

następstwa lub wymagające interwencji w celu zapobieżenia trwałemu uszczerbkowi na 

zdrowiu. Za poważne zdarzenie związane z urządzeniem uznawano co najmniej jedno 

nieadekwatne wyładowanie wysokoenergetyczne lub co najmniej dwie symptomatyczne 

terapie ATP, infekcję lub usunięcie ICD, nieskuteczną stymulację, niedoczułość urządzenia, 



stymulację nerwu przeponowego, dysfunkcję elektrody lub baterii urządzenia. Badanie było 

analizą typu non-inferiority.  

 Między styczniem 2007 r. a kwietniem 2008 r. włączono łącznie 473 pacjentów z 

których 221 zrandomizowano do grupy aktywnej, 212 do grupy kontrolnej, 19 chorych 

wyłączono z badania z powodu utraty kontaktu lub wycofania zgody na udział w badaniu, a 

40 wyłączono z badania z powodu defektu elektrody defibrylującej. Ostatecznie analizowano 

dane 433 chorych. Średni okres obserwacji wynosił 24,2 ± 7,3 miesiąca. Charakterystyka 

podstawowa obu grup nie różniła się istotnie statystycznie. Co najmniej jedno poważne 

zdarzenie niepożądane wystąpiło u 173 chorych (41,8 %), z czego u 85 (40,3 %) z grupy 

aktywnej i u 88 (43,3 %) z grupy kontrolnej (HR 0,90; 95 % CI 0,67-1,21; p=0,04 dla analizy 

równoważności). Zgony wystąpiły w obu grupach z podobną częstością, podobnie jak 

poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe oraz zdarzenia związane z urządzeniem. W grupie 

aktywnej w trakcie okresu obserwacji wystąpiło 12 (5,7 %) zgonów, 50 (23,7 %) poważnych 

zdarzeń sercowo-naczyniowych, 12 (5,7 %) poważnych zdarzeń związanych z implantacją 

oraz 11 (5,2 %) poważnych zdarzeń związanych z urządzeniem, natomiast w grupie 

kontrolnej obserwowano 11 (5,4 %)  zgonów, 53 (26,1 %) poważne zdarzenia sercowo-

naczyniowe, 10 (4,9 %) poważnych zdarzeń związanych z implantacją oraz 14  (6,8 %) 

poważnych zdarzeń związanych z urządzeniem. Krzywe Kaplana-Meiera przeżycia wolnego 

od ciężkiego zdarzenia niepożądanego nie różniły się istotnie statystycznie pomiędzy 

grupami. Analiza intention-to-treat wykazała 85 (38,5 %) poważnych zdarzeń w grupie 

aktywnej i 88 (41,5 %) w grupie kontrolnej (HR 0,91; 95 % CI 0,68-1,23; p=0,04 dla analizy 

równoważności).  

 W grupie aktywnej w porównaniu z grupą kontrolną zaobserwowano mniej 

adekwatnych i nieadekwatnych terapii wysokoenergetycznych (p=0,02). Całkowita liczba 

terapii wysokoenergetycznych w grupie kontrolnej wynosiła 657 wyładowań natomiast w 

grupie aktywnej 193 terapie (p<0,05). Częstość występowania nieadekwatnych terapii 

wysokoenergetycznych była o 52 % mniejsza w grupie aktywnej. W grupie kontrolnej u 22 

chorych wystąpiły łącznie 283 nieadekwatne wyładowania wysokoenergetyczne (u 15 

badanych z jednojamowym ICD i u 7 z dwujamowym urządzeniem). W grupie aktywnej 

natomiast terapie tego typu stwierdzono u 11 badanych (10 z jednojamowym ICD i 1 z 

dwujamowym urządzeniem) – chorzy ci łącznie doświadczyli 28 wyładowań (p=0,03). 

Spośród tych pacjentów, z grupy aktywnej hospitalizacji wymagało 3 chorych podczas gdy z 

grupy kontrolnej 11 badanych (p=0,02). Telemonitoring redukował więc o 72 % ryzyko 

hospitalizacji związanej z nieadekwatną terapią. Żywotność baterii na koniec okresu 



obserwacji była istotnie statystycznie wyższa w grupie aktywnej w porównaniu z grupą 

kontrolną. Liczba wizyt ambulatoryjnych i kontroli ICD była istotnie niższa w grupie 

aktywnej w porównaniu z grupą kontrolną (887=1,46/pacjenta/rok vs. 

1064=2,23/pacjenta/rok). W sumie 62 % wizyt w grupie aktywnej oraz 60 % wizyt w grupie 

kontrolnej połączonych było z istotnymi interwencjami takimi jak przeprogramowanie 

urządzenia, zmiana farmakoterapii bądź wykonanie ablacji. Jakość życia w obu grupach była 

podobna. .  

 Badanie zaplanowane jako analiza wyników zgodnie z intencją leczenia (intention-to-

treat) potwierdziło bezpieczeństwo i skuteczność zastosowania telemonitoringu jako formy 

kontroli pacjentów z ICD, ponadto w grupie objętej telemonitoringiem stwierdzono istotnie 

mniejszą liczbę adekwatnych i nieadekwatnych terapii wysokoenergetycznych, a także 

dłuższą żywotność baterii urządzenia.  


