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 Analiza  „Survival After Implantable Cardioverter-Defibrillator Implantation in the Elderly” 

została przeprowadzona celem odpowiedzi na pytanie o efektywność i bezpieczeństwo stosowania 

implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) wśród pacjentów w podeszłym wieku  

oraz realny wpływ ICD na przebieg leczenia tych pacjentów.  

Niniejsza analiza została przeprowadzona na podstawie danych zebranych w ramach  

The Ontario ICD Database, rejestru klinicznego obejmującego wszystkie 10 ośrodków elektroterapii  

w Ontario w Kanadzie. Rejestr jest obowiązkowy i obejmuje wszystkich pacjentów poddawanych 

implantacji ICD, jest regularnie monitorowany i sprawdzany pod kątem kompletności i wiarygodności 

danych. Poza danymi wewnątrzszpitalnymi, w ramach rejestru zbierane są również informacje  

z okresu obserwacji po implantacji urządzenia. W analizie wykorzystano również kanadyjskie 

administracyjne bazy danych celem uzyskania informacji nt. przyczyn hospitalizacji pacjentów oraz 

przyczyn zgonu.  

Do analizy włączono dane wszystkich pacjentów poddawanych pierwszej implantacji ICD  

w latach 2007-2010 w ramach profilaktyki pierwotnej (PP) lub wtórnej (SP) nagłej śmierci sercowej  

w prowincji Ontario. Z analizy wyłączono pacjentów po transplantacji serca, z kardiomiopatią 

przerostową (HCM), arytmogenną kardiomiopatią prawej komory, zespołami zaburzeń repolaryzacji  

i innymi dziedzicznymi arytmogennymi patologiami oraz pacjentów z wrodzonymi wadami serca.  

Na potrzeby analizy, na podstawie wieku, wyodrębniono następujące grupy pacjentów:  

18-49 lat – grupa kontrolna, 50-59, 60-69, 70-79 i ≥80 lat – wszystkie dane w niniejszym streszczeniu 

będą podawane w takiej kolejności.  

Pierwszorzędowym punktem końcowym analizy były śmiertelność ogólna oraz wystąpienie 

adekwatnej terapii ICD. Do drugorzędowych punktów końcowych należały: nieadekwatne terapie 

ICD, powikłania związane z implantacją ICD w ciągu 45 dni od zabiegu oraz hospitalizacje.  

Wśród 6079 pacjentów poddanych implantacji ICD, do analizy włączono 5399; pośród 

chorych wyłączonych z badania dominowały: HCM (196 pacjentów) i dziedziczne zespoły arytmiczne 

(185 pacjentów). W ramach PP ICD implantowano u 3939 pacjentów a w ramach SP u 1460: średnie 

wieku w obu grupach wyniosły odpowiednio 65.2±10.7 i 66.5±11.2. Pacjenci ≥70 roku życia stanowili 

odpowiednio 31.6% i 8.0% wszystkich pacjentów w grupach PP i SP, odsetek pacjentów z frakcją 

wyrzucania lewej komory (EF) ≤35% był istotnie niższy w grupie SP – 59.3% vs. 93%. W obu grupach, 

wraz z wiekiem rosły odsetki pacjentów z chorobami współistniejącymi: chorobą wieńcową, 

migotaniem przedsionków, przewlekłą chorobą nerek, przebytym udarem mózgu, ale EF i wymiar 

lewego przedsionka nie zmieniały się istotnie z wiekiem. Mediana czasu obserwacji wyniosła 670 dni.  



 

W całej grupie badanej, prawdopodobieństwo wszczepienia ICD w stosunku do wstępnej 

kwalifikacji wyraźnie spadało po 80 rż. ok. 81% vs. 72.3%, P=0.008.  

W grupie PP, na 7688 osobo-lat obserwacji wystąpiło 415 zgonów, a w SP na 2761 osobo-lat 

zarejestrowano 194 zgony. Śmiertelność ogólna wyraźnie i istotnie rosła w obu grupach  

wraz z wiekiem: od 2.1/100 osobo-lat w grupie <50rż. do 10.2/100 osobo-lat w grupie >80rż. w PP  

i od 2.2/100 osobo-lat w grupie <50rż. do 15.5/100 osobo-lat w grupie >80rż. w SP. U pacjentów 

którzy doświadczyli adekwatnego wylądowania ICD trend był podobny a odsetki wyższe:  

od 7.4/100 osobo-lat w grupie <50rż. do 22.6/100 osobo-lat w grupie >80rż. w PP  

i od 0/100 osobo-lat w grupie <50rż. do 21/100 osobo-lat w grupie >80rż. w SP.  

W obu grupach, odsetki hospitalizacji z przyczyn sercowych jak i pozasercowych, w tym 

również hospitalizacje zakończone zgonem, rosły wyraźnie i istotnie wraz z wiekiem. Najwyraźniej 

widać to w odsetkach hospitalizacji pozasercowych prowadzących do zgonu: od 0.2/100 osobo-lat  

w grupie <50rż. do 2.3/100 osobo-lat w grupie >80rż. w PP i od 0/100 osobo-lat w grupie <50rż.  

do 4/100 osobo-lat w grupie >80rż. W SP. uwagę zwracają również wysokie odsetki hospitalizacji 

kardiologicznych, nie  zakończone zgonem u pacjentów >80rż.: 25.1/100 osobo-lat w grupie PP  

i 30.2/100 osobo-lat w SP.  

Nie wykazano istotnych różnic w zależności od wieku w zakresie odsetka adekwatnych terapii 

i adekwatnych wyładowań ICD, a nawet w grupie PP ryzyko nieadekwatnych wyładowań było niższe 

wśród starszych pacjentów.  

Nie wykazano istotnych różnic w zależności od wieku w zakresie ryzyka wystąpienia powikłań, 

w tym również dużych powikłań, w ciągu 45 dni od implantacji ICD.  

Wiek ≥60rż. w grupie PP i ≥80rż. w SP, wyższa klasa niewydolności serca wg NYHA, choroba 

naczyń obwodowych, stosowanie diuretyków pętlowych oraz upośledzona funkcja nerek, omdlenie  

i wymiar lewego przedsionka w grupie PP, były niezależnymi czynnikami ryzyka zgonu w analizie 

wieloczynnikowej. Najwyższe ryzyko zgonu notowali starsi pacjenci którzy doświadczyli adekwatnego 

wyładowania ICD.  

Autorzy badania zawracają uwagę na rygorystyczny sposób kwalifikacji pacjentów  

do implantacji ICD przez specjalistów elektroterapii oraz niedoskonałości baz danych w zakresie 

identyfikacji przyczyn zgonu jako główne czynniki wpływające na wiarygodność danych  

i reprezentatywność dla innych, bardziej liberalnych systemów opieki zdrowotnej.  

Podsumowując, niniejsza analiza wskazuje, że odsetki adekwatnych terapii oraz powikłań 

związanych z terapią ICD nie różnią się istotnie pomiędzy pacjentami w zależności od wieku,  

w tym w grupie >80rż. i wiek pacjenta nie powinien odgrywać podstawowej roli w procesie 

kwalifikacji do implantacji ICD, zarówno w ramach profilaktyki pierwotnej jak i wtórnej nagłej śmierci 

sercowej.  
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