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 Z uwagi na ciągły rozwój medycyny rokowanie pacjentów z wrodzonymi wadami 

serca uległo w ostatniej dekadzie istotnej poprawie. Skutkiem tego liczba dorosłych 

pacjentów z tego typu wadami serca stale wzrasta. Duża część tych chorych poddawana jest 

różnego rodzaju zabiegom kardiochirurgicznym, a następnie wymaga implantacji 

kardiostymulatora. 

 Celem opublikowanego na łamach J Interv Card Electrophysiol retrospektywnego 

badania było porównanie długoterminowej użyteczności epikardialnych i endokardialnych 

stymulatorów u dorosłych pacjentów z wrodzonymi wadami serca. Ponadto w artykule ujęto 

dane dotyczące doświadczeń własnych związanych z implantacją takich układów, a także 

powikłań związanymi z zabiegami wszczepienia stymulatorów epi- i endokardialnych.  

 Do analizy włączono wszystkich chorych z wrodzonymi wadami serca, którzy mieli 

implantowany rozrusznik w okresie między wrześniem 1967r. a sierpniem 2005r. Z analizy 

wyłączono chorych z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem i stymulatorem 

resynchronizującym, a także pacjentów, którzy mieli wymianę urządzenia z powodu 

wyczerpania baterii bądź usunięcie stymulatora z powodu infekcji układu. 

 Analizowano dane 259 zabiegów implantacji kardiostymulatora wykonanych u 106 

pacjentów. Średni wiek badanych wynosił 38 ± 19 lat (IQR 1-79 lat), w tym 41 zabiegów 

wszczepiennych przeprowadzono w grupie chorych w wieku < 18 lat. Średnia żywotność 

baterii stymulatorów implantowanych w grupie chorych < 18 roku życie wynosiła 12 ± 4 lat. 

Wśród wszystkich chorych włączonych do analizy byli pacjenci z następującymi wadami 

serca: 4 chorych z zespołem Eisenmenger’a, 14 z pojedynczą komorą serca, 6 z atrezją 

płucną, 29 z transpozycją dużych naczyń, 9 z tetralogią Fallota, 12 z anomalią Ebsteina , 13 z 

kanałem przedsionkowo-komorowym, 3 z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej, 4 z 
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ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej, 4 z stenozą zastawki płucnej, 2 z stenozą 

zastawki aortalnej, 2 z przetrwałym przewodem tętniczym oraz 4 z anomalią w zakresie 

połączenia żył płucnych.  

 Urządzenia epikardialne były częściej wszczepiane u chorych z niższą masą ciała. 

Średni wiek pacjentów, u których pierwszorazowo implantowano stymulator epikardialnie 

wynosił 34 ± 20 lat (mediana 34 lata), natomiast chorych z wszczepionymi urządzeniami 

endokardialnymi 39 ± 19 lat (mediana 38 lat). Stwierdzono także tendencję do częstszego 

wszczepiania urządzeń epikardialnie w grupie pacjentów z bardziej złożonymi wadami serca 

(p=0.006), a szczególnie u chorych z wadami sinicznymi (p<0.001). Częściej wszczepiano 

także urządzenia epikardialnie u pacjentów z zespołem Eisenmengera, anomalią Ebsteina 

(p=0.01), a także u tych z zmianami resztkowymi (p=0.01). U wszystkich badanych z 

anomalią Ebsteina elektrodę komorową implantowano nasierdziowo na lewą komorę, 

natomiast elektrodę przedsionkową umieszczano endokardialnie.  

 Najczęstszym wskazaniem do implantacji stymulatora była dysfunkcja węzła 

zatokowego występująca u 40 % pacjentów. U 21 % chorych wskazaniem do wszczepienia 

była dysfunkcja węzła przedsionkowo-komorowego (AV), u 15 % pooperacyjny blok AV, u 

12 % wrodzony blok AV, natomiast u 9 % blok AV po ablacji łącza przedsionkowo-

komorowego. Endokardialnie urządzenia implantowano u 70 (66 %) pacjentów, epikardialnie 

u 30 chorych, a 6 pacjentów miało stymulatory implantowane epi- i endokardialnie na skutek  

wysokiego progu stymulacji elektrody przedsionkowej implantowanej nasierdziowo. U 9 

chorych przeprowadzono wymianę urządzenia epi- na endokardialne, a u 6 endo- na 

epikardialne. Elektrody uwalniające sterydy wszczepiono u 21 (19 %) chorych – w 20 

przypadkach były to elektrody endokardialne, a w 1 epikardialna. Układy dwujamowe 

implantowano u 59 (56 %) badanych.  

 Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w progu stymulacji ocenianym we 

wczesnym okresie pozabiegowym między epi- i endokardialnymi elektrodami komorowymi. 

Niezależnie od implantowanego systemu epi- bądź endokardialnego u chorych z bardziej 

złożonymi wadami serca stwierdzono istotnie niższy sensing przedsionkowy w porównaniu z 

pacjentami z mniej złożonymi wadami (p=0.02). 85 (80 %) pacjentów było zależnych od 

stymulacji. Średni czas fluoroskopii wynosił 11.2 ± 10.1 min. i był tym dłuższy im bardziej 

złożona była wada serca, ale nie osiągnął poziomu istotnego statystycznie między grupami 

chorych z mniej i bardziej złożonymi wadami (średni czas fluoroskopii u badanych z najmniej 

złożonymi wadami wynosił 5.1 ± 5 min, u chorych z bardziej złożonymi wadami 8.5 ± 12 

min, a u chorych z najbardziej złożonymi wadami 12.4 ± 13 min, p=0.14). Nie było także 



różnicy istotnej statystycznie w czasie fluoroskopii między zabiegami implantacji układów 

dwujamowych i jednojamowych. W przypadku stymulatorów dwujamowych czas ten wynosił 

średnio 9.8 ± 1 min, a w przypadku urządzeń jednojamowych 10.7 ± 2 min (p=0.56). 

Zaobserwowano ponadto trend do dłuższego czasu fluoroskopii u chorych z anomalią 

Ebsteina (16 ± 15 min; p=0.1).  

 W sumie stwierdzono 39 (22 %) komplikacji związanych z zabiegami. Nieudany 

zabieg bądź trudności w umieszczeniu układu wystąpiły w 10 % zabiegów implantacji 

urządzeń epi- i endokardialnie i były istotnie częstsze w grupie chorych z anomalią Ebsteina 

(p=0.03) oraz pojedynczą komorą (p=0.05). Obecność bardziej złożonej wady serca, sinicza 

wada serca, anomalia żylna jak również wiek chorych < 18 lat nie były związane z częstszym 

występowaniem nieudanego zabiegu bądź trudnościami z umieszczeniem układu. 

Zaobserwowano natomiast trend w kierunku trudniejszego umieszczenia układu epikardialnie 

u chorych po kilku zabiegach kardiochirurgicznych. U 9 pacjentów wystąpił krwiak 

pozabiegowy. Niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia krwiaka było leczenie warfaryną 

(p=0.01) oraz anomalia żylna (p=0.05). Nie stwierdzono by powikłania związane z zabiegiem 

występowały istotnie częściej wśród chorych po zabiegu naprawy bądź wymiany zastawki 

trójdzielnej. Zaobserwowano natomiast częstsze występowanie dysfunkcji elektrod urządzeń 

epikardialnych (p<0.0001), a szczególnie elektrod komorowych (p<0.0001). Łącznie 

stwierdzono dysfunkcję 27 (16 %) elektrod komorowych, w tym 19 (37 %)  epikardialnych i 

9 (7 %) endokardialnych. Częstość występowania dysfunkcji elektrod przedsionkowych była 

również większa wśród tych implantowanych epikardialnie. Nie stwierdzono natomiast różnic 

istotnych statystycznie w dysfunkcji baterii urządzenia między grupami urządzeń epi- i 

endokardialnych. Dysfunkcje elektrod epikardialnych miały najczęściej postać wysokiego 

progu stymulacji bądź też złamania elektrody, natomiast wśród elektrod endokardialnych 

najczęściej spotykano również wysoki próg stymulacji bądź dyslokację elektrody. Jedynym 

niezależnym czynnikiem ryzyka dysfunkcji elektrod zarówno endo- jak i epikardialnych w 

obserwacji krótkoterminowej była obecność anomalii Ebsteina (p=0.01). W obserwacji 

długoterminowej elektrody epikardialne wcześniej ulegały uszkodzeniu niż elektrody 

endokardialne (p=0.023). W obserwacji dwu-, 5-cio i 10-cio letniej obserwowano dysfunkcję 

elektrod epikardialnych odpowiednio w 16.5 %, 37.7 % i 48.9 % przypadków natomiast 

elektrod endokardialnych w 11.9%, 19.1% i 28.4% przypadków. Niezależnymi czynnikami 

ryzyka dysfunkcji elektrod w obserwacji długoterminowej była niższa waga (p=0.0075) oraz 

anomalia Ebsteina (p=0.0015).  

 



 
 Celem sprawdzenia czy rozwój technologiczny urządzeń i elektrod ma związek z 

poprawą trwałości elektrod przeprowadzono dodatkową analizę i nie stwierdzono by 

użyteczność ta była inna u chorych, którym układ wszczepiono w latach 1986 – 2004 r. w 

porównaniu z chorymi, którym układ wszczepiono w latach 1967 – 1985 r. zarówno u tych z 

elektordami epi- jak i endokardialnymi (p=0.894).  

 Podsumowując, stała stymulacja w grupie dorosłych chorych z wrodzonymi wadami 

serca jest związana z większą chorobowością oraz dużym ryzykiem ponownych interwencji w 

zakresie wszczepionego układu szczególnie wśród chorych z anomalią Ebsteina. Co istotne, 

systemy epikardialne w badanej populacji były istotnie mniej trwałe i częściej dochodziło w 

ich przypadku do dysfunkcji.   
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