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 W wielu badaniach klinicznych udowodniono, że implantowalne kardiowertery-defibrylatory 

(ang. implantable cardioverter-defibrillator – ICD) poprawiają rokowanie u chorych zagrożonych 

nagłym zgonem sercowym. Dynamiczny rozwój nowych technologii sprawił, że obecnie możliwa jest 

telemetryczna kontrola kardiologicznych urządzeń wszczepialnych, takich jak m.in. ICD, a niektóre 

badania wskazują, że telemonitoring tych urządzeń poprawia rokowanie pacjentów. 

Celem opublikowanego na łamach Circ Arrhythm Electrophysiol badania była ocena wpływu 

zastosowania telemonitoringu na śmiertelność całkowitą oraz częstość ponownych hospitalizacji u 

pacjentów z implantowanym pierwszorazowo urządzeniem wysokoenergetycznym, takim jak ICD lub 

układ resynchronizujący z funkcją kardiowertera-defibrylatora (ang. cardiac resynchronization therapy 

with defibrillator – CRT-D). Analizę przeprowadzono w oparciu o dane z ACCF National Cardiovascular 

Data Registry (NCDR) ICD Registry oraz bazy danych Boston Scientific ALTITUDE®. Do analizy włączono 

chorych z pierwszorazowo wszczepionym ICD/CRT-D między styczniem 2006 r. a marcem 2010 r., 

którzy byli wyposażeni w urządzenia umożliwiające telemetryczną ich kontrolę (Boston Scientific 

ALTITUDE®). Z analizy wyłączono pacjentów, którzy nie otrzymali urządzeń do telemonitoringu, mieli 

wcześniej wszczepiony rozrusznik serca bądź ICD, byli po przeszczepie serca lub mieli implantowane 

elektrody nasierdziowe. Badaną populację podzielono na dwie grupy w zależności od zastosowania 

telemonitoringu w ciągu pierwszego roku po implantacji: grupę 1 czyli chorych bez żadnej transmisji w 

ciągu pierwszego roku po implantacji oraz grupę 2, czyli chorych, którzy wykonali co najmniej 1 

transmisję w ciągu pierwszego roku po wszczepieniu urządzenia.  
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Do analizy dotyczącej śmiertelności włączono 37 742 chorych, a analizę dotyczącą ponownych 

hospitalizacji przeprowadzono dla pacjentów w wieku ≥ 65 lat, czyli dla 15 244 badanych, dla których 

posiadano dane dotyczące rehospitalizacji. Do grupy 1 włączono 16 890 chorych, których średni wiek 

wynosił 66.5 ± 13 lat, 72.6 % badanej grupy stanowili mężczyźni, a frakcję wyrzutową lewej komory ≤ 

35 % miało 89.7 % chorych. W grupie 2 natomiast było 20 852 pacjentów w średnim wieku 67.5 ± 12.1 

lat, 70.9 % grupy stanowili mężczyźni, a frakcję wyrzutową lewej komory ≤ 35 % miało 88.4 %. W 

porównaniu z chorymi z grupy 1 pacjenci z grupy 2 byli częściej rasy białej, mieli prywatne 

ubezpieczenia, a w zakresie danych klinicznych mieli częściej poszerzone zespoły QRS (czas trwania 

QRS > 120 ms), blok lewej odnogi pęczka Hisa, a w związku z tym częściej implantowane CRT-D (59.6 % 

vs 51.9 %, P < 0.001). Pacjenci z grupy 1 natomiast częściej mieli cukrzycę (41.4 % vs 36.4 %, P < 0.001), 

przewlekłą chorobę nerek (5.2 % vs 2.8 %m P < 0.001) oraz hiponatremię. 

Mediana okresu obserwacji wynosiła 832 dni (Q1=623, Q3=1126), a roczna i 3-letnia 

śmiertelność w całej populacji badanej była równa 9.4 % oraz 20.9 %. Na podstawie analizy 

wieloczynnikowej stwierdzono, że chorzy wyposażeni w telemonitoring i wysyłający za jego pomocą 

dane mieli niższe ryzyko zgonu w porównaniu z pacjentami, którzy nie wysyłali transmisji (HR = 0.67, 

95% CI 0.64-0.71, P < 0.0001). Analiza w różnych podgrupach badanych (chorzy < 65 lat vs chorzy ≥ 65 

r.ż.; mężczyźni vs kobiety, rasa biała vs inna niż biała rasa, prewencja pierwotna vs prewencja wtórna) 

wykazała, że efekt ten jest niezależny od tych danych klinicznych i pacjenci monitorowani 

telemetrycznie mają niższą śmiertelność. Porównując natomiast podgrupę badanych z ICD vs 

pacjentów z CRT-D wykazano, że telemonitoring urządzeń wszczepialnych w większym stopniu 

zmniejsza śmiertelność u chorych z ICD (p dla interakcji = 0.02).  

Różnice w śmiertelności pomiędzy grupą, która wysłała w czasie pierwszego roku od 

implantacji informacje w porównaniu z grupą nie monitorowaną była wyraźna zarówno uwzględniając 

analizę 60-, 90- jak i 180-dniową po zabiegu. W obserwacji 3-letniej również pacjenci monitorowani 

rokowali lepiej niż niemonitorowani (HR 0.78, 95% CI 0.73-0.82). 

Częstość ponownych hospitalizacji w 3-letnim okresie obserwacji wynosiła 69.3 %. W 

porównaniu z pacjentami nie monitorowanymi częstość ponownych hospitalizacji była znamiennie 

niższa w grupie chorych, których ICD/CRT-D były kontrolowane telemetrycznie (HR 0.82, 95% CI 0.8-

0.84, P < 0.0001). Analiza podobnych, jak w przypadku śmiertelności, podgrup wykazała ponadto, że 

telemonitoring w większym stopniu redukuje częstość ponownych hospitalizacji u pacjentów rasy 

białej, z urządzeniem wszczepionym w ramach prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego, a także 

u badanych z nieniedokrwiennym podłożem niewydolności serca.  



 
 

Podsumowując, pacjenci z pierwszorazowo implantowanym ICD/CRT-D kontrolowani 

telemetrycznie mają niższe ryzyko zdarzeń niepożądanych, takich jak zgon lub ponowna hospitalizacja. 

Związek pomiędzy stosowaniem telemonitoringu i lepszym rokowaniem utrzymuje się nadal nawet po 

uwzględnieniu wyjściowych danych klinicznych. Redukcję śmiertelności dzięki telemonitoringowi 

urządzeń wszczepialnych wykazano już w randomizownaym badaniu IN-TIME, w obecnej natomiast 

analizie potwierdzono jego korzystny wpływ na poprawę rokowania w codziennej praktyce klinicznej.   


