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 Rejestr PICTUE (Place of Reveal In the Care pathway and Treatment of patients with 
Unexplained Recurrent Syncope) został zaprojektowany celem zbadania praktyki klinicznej w zakresie 
diagnostyki omdleń o nieznanej etiologii oraz miejsca i efektywności wszczepialnego rejestratora 
arytmii (ILR) w tym procesie.  

 PICTURE był prospektywnym rejestrem klinicznym obejmującym 71 ośrodków z 11 państw. 
Głównym zadaniem rejestru było zbieranie danych nt. praktyki klinicznej w zakresie diagnostyki 
niewyjaśnionych omdleń, ilości i typu wykonywanych badań diagnostycznych, etiologii omdleń  
ale także ocena efektywności ILR, jego miejsca w procesie diagnostycznym i wpływu na dalsze 
leczenie pacjenta. Do badania kwalifikowali się pacjenci z niewyjaśnionym omdleniem lub stanem 
przedomdleniowym – termin „niewyjaśniony” nie został zdefiniowany w protokole rejestru, dając 
badaczowi pełną dowolność, w którym monecie procesu diagnostycznego sięgnie po ILR. W trakcie 
badania zbierano m.in. następujące dane: szczegółowy wywiad chorobowy z naciskiem na objawy 
paraomdleniowe, ilość i rodzaj przeprowadzonych badań diagnostycznych oraz konsultacji 
specjalistycznych, podejrzewaną diagnozę, moment wszczepienia ILR oraz historię pacjenta  
po implantacji, w tym: ostateczną diagnozę i dalsze postępowanie z pacjentem. Okres obserwacji 
(FU) obejmował czas do postawienia diagnozy lub co najmniej 1 rok.  

 W latach 2006-2009 do rejestru włączono 650 pacjentów, z czego FU ukończyło 570. Chorzy 
byli w wieku średnio 61±17 lat, wśród nich było 54% kobiet; 91% pacjentów włączono z powodu 
wystąpienia niewyjaśnionego omdlenia, mediana omdleń przed włączeniem do badania wynosiła  
4, przy czym 70% pacjentów było hospitalizowanych przynajmniej raz z tego powodu, 59% odczuwało 
objawy prodromalne a 36% doznało urazu w związku z omdleniem. Średni czas obserwacji wyniósł 
10±6 miesięcy. 

 W przypadku wystąpienia omdlenia, pierwszym konsultującym specjalistą był zazwyczaj 
kardiolog (43%), następnie specjalista medycyny ratunkowej (23%) i internista (18%). W trakcie 
diagnostyki, 93% pacjentów badał kardiolog, 63% lekarz rodzinny, 47% neurolog, 38% internista i 36% 
specjalista medycyny ratunkowej. Ostateczne rozpoznanie i kwalifikację do włączenia do rejestru 
zwykle stawiał kardiolog – 72%, po <10% inni specjaliści. W trakcie diagnostyki, chorzy byli badani 
przeciętnie przez trzech różnych specjalistów, a mediana wykonanych badań diagnostycznych 
wynosiła 13 (IQR 9-20)  

Zdecydowana większość pacjentów miała wykonane EKG , ECHO i podstawowe badania 
laboratoryjne – odpowiednio 98, 86 i 86%. Rejestrację holterowską EKG w warunkach 
ambulatoryjnych wykonano u 67% pacjentów, a szpitalną w 55%; u 52% wykonano próbę wysiłkową. 
Inne nieinwazyjne badania wykonano u mniej niż połowy pacjentów, m.in.: próbę ortostatyczną  
u 47%, badanie obrazowe głowy u 47%, EEG u 39%, masaż zatoki szyjnej u 36%, test pochyleniowy  



u 35%. Badaniu elektrofizjologicznemu poddano 25% pacjentów, a u 23% wykonano koronarografię. 
ILR wszczepiono w początkowej fazie diagnostyki (≤4 badania diagnostyczne) u 22% pacjentów.  

W trakcie FU 218 pacjentów (38%) doświadczyło omdlenia, z czego u 149 (26%) 
obserwowano objawy prodromalne, a 10 pacjentów doznało urazu. W ciągu 12 miesięcy, omdlenie 
obserwowano u 36% populacji badanej. W 170 przypadkach (78% wszystkich omdleń) ILR dostarczył 
danych pozwalających na ustalenie etiologii omdlenia, z czego w 128 przypadkach była to przyczyna 
kardiologiczna – 59% wszystkich omdleń w badaniu. W 25 przypadkach dane z ILR  
nie były rozstrzygające a w 23 ILR był nieprzydatny.  

Kardiologiczne rozpoznanie postawione przy pomocy ILR doprowadziło do implantacji 
stymulatora w 51% zdiagnozowanych przypadków, ICD w 6%, włączenia leczenia antyarytmicznego  
w 7% oraz ablacji w 5%. W 18% nie wdrożono specjalnego postępowania.  

W przypadku 48 pacjentów, u których nie udało się do końca ustalić etiologii omdlenia, 
stymulator wszczepiono u 12%, ale nie stosowano ICD ani ablacji.  

Badanie miało kilka ograniczeń: obserwacyjny charakter, utrata z obserwacji 12% pacjentów, 
nie rozpatrywano osobno pacjentów z zagrażającym omdleniem z powodu niskiej liczebności  
tej grupy. Należy również pamiętać, że rejestr prowadzony był przed publikacją wytycznych 
klinicznych z 2009 roku, które istotnie zmieniły zalecenia dotyczące diagnostyki omdleń z 2004 roku.  

Podsumowując, rejestr PICTURE dostarczył interesujących danych nt. praktycznej strony 
procesu diagnostycznego pacjentów z omdleniami. Uwagę zwraca duża liczba konsultacji 
specjalistycznych i badań diagnostycznych idących w parze z relatywnie niskim wykorzystaniem 
niektórych technik nieinwazyjnych przed decyzją o wszczepieniu ILR. W przypadku kardiologicznego 
podłoża omdlenia, ILR wykazał się wysoką efektywnością zarówno w zakresie postawienia diagnozy 
jak i ustalenia dalszego postępowania z pacjentem.  

 Rejestr PICTURE był finansowany przez firmę Medtronic.  


