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 Badanie “Occult Atrial Fibrillation in Cryptogenic Stroke. Detection by 7-Day 
Electrocardiogram Versus Implantable Cardiac Monitors” miało za zadanie ocenę przydatności 
wszczepialnego rejestratora arytmii (ICM) w diagnostyce pacjentów z udarem mózgu nieznanego 
pochodzenia oraz porównanie go do standardowego, siedmiodniowego Holtera EKG.  

 Niniejsze badanie było jednoośrodkowym, prospektywnym badaniem nowej metody 
diagnostycznej – ICM, do którego kwalifikowali się pacjenci, którzy przebyli niedokrwienny udar 
mózgu, a u których szeroka diagnostyka około udarowa (badania obrazowe ośrodkowego układu 
nerwowego i jego unaczynienia, monitorowanie rytmu serca w salach intensywnej opieki 
neurologicznej, wykluczenie przetrwałego otworu owalnego w echokardiografii przezprzełykowej) nie 
pozwoliła na ustalenie przyczyny wystąpienia udaru. Z badania wyłączono pacjentów z udarami 
krwotocznymi oraz lakunarnymi.  

 Pacjenci włączeni do badania zostali poddani implantacji ICM oraz zostali włączeni do sieci 
CareLink celem monitorowania potencjalnych arytmii. Pacjenci przesyłali codziennie 7-minutowy 
fragment zapisu z ICM oraz wszystkie epizody arytmii zapisane w pamięci urządzenia. Dodatkowo 
chorzy zostali poddani standardowemu, 7-dniowemu badaniu metodą Holtera. Wszystkie zapisy ICM 
oraz Holtera były analizowane przez dwóch doświadczonych kardiologów. Napad migotania 
przedsionków (AF) definiowano jako epizod arytmii przedsionkowej o czasie trwania ≥30s. Okres 
obserwacji został zaplanowany na 1 rok; po zakończeniu badania pacjenci mogli zadecydować o 
usunięciu ICM.  

 Pomiędzy listopadem 2008 a majem 2012, z pośród 1110 pacjentów z niedokrwiennym 
udarem mózgu, 233 (21%) przypadków zaklasyfikowano jako udar krypogenny, a do badania 
włączono 60 pacjentów: mediana wieku 63 lata [IQR: 48.2-72], mediana punktacji CHA2DS2-VASc 4 
[IQR: 3–5], odsetek kobiet 43%. Nie podano szczegółowej informacji nt. niskiego odsetka pacjentów 
włączonych do badania, poza faktem braku zgody na implantację ICM przez 35 pacjentów. Mediana 
czasu do implantacji ICM wyniosła 13 dni [IQR: 10-67] a mediana czasu obserwacji w badaniu 
wyniosła 382 dni [IQR: 89-670]. Po okresie obserwacji  ICM usunięto u 18 pacjentów. W trakcie 
okresu obserwacji nie odnotowano powtórnych udarów.  

Napad migotania przedsionków wykryto u 10 (17%; 95% CI: 7%-26%) pacjentów w grupie ICM 
i jednego (1.7%; 95% CI: 0%-5%) w grupie kontrolnej; p=0.008. Mediana czasu od implantacji ICM do 
wystąpienia pierwszego napadu AF wyniosła 64 dni [IQR: 1-556].  



W grupie ICM nie zanotowano powikłań związanych z wszczepieniem lub użytkowaniem 
urządzenia.  

Podstawowym ograniczeniem badania była relatywnie mała grupa badana oraz jego 
pilotażowy charakter.  

 Podsumowując: niniejsze prospektywne badanie porównujące efektywność wszczepialnego 
rejestratora arytmii do standardowej diagnostyki z wykorzystaniem siedmiodniowego Holtera EKG w 
diagnostyce kryptogennego udaru wykazało wyraźną przewagę rejestratora w zakresie wykrywania 
napadów migotania przedsionków w tej grupie chorych. Autorzy przygotowują nowe, prospektywne 
badanie celem potwierdzenia wyników na większej populacji pacjentów.  
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