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 Badanie INSURE było prospektywnym wieloośrodkowym badaniem kohortowym 
prowadzonym w ośrodkach niemieckich, obejmujących pacjentów poddawanych wymianie 
wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora (ICD). Przedstawiona analiza miała za zadanie 
odpowiedzieć na pytanie o zasadność planowych wymian ICD porównując wyniki leczenia pacjentów, 
którzy doświadczyli lub nie doświadczyli adekwatnej interwencji ICD oraz podjąć próbę identyfikacji 
czynników prognostycznych wystąpienia adekwatnych terapii ICD już po planowej wymianie układu.  

 Do badania INSURE kwalifikowali się kolejni pacjenci kierowani do elektywnej wymiany 
pierwszego ICD, którzy spełniali kryteria włączenia m.in.: wiek ≥18 lat, planowa wymiana pierwszego 
układu ICD z powodu wyczerpania baterii lub jakakolwiek wymiana układu ≥3 lat od implantacji  
(np. rozbudowa układu), dostępna informacja nt. wystąpienia lub nie wystąpienia interwencji ICD 
przed wymianą, oczekiwana długość życia > 1 rok. Analiza objęła chorych ze wszczepionymi 
urządzeniami firmy Boston Scientific. 

 Przed wymianą urządzenia zbierano podstawowe dane medyczne oraz podzielono pacjentów 
na dwie grupy: pacjentów którzy doświadczyli adekwatnej terapii ICD – grupa A i pacjentów, którzy 
nie doświadczyli terapii ICD – grupa B. Po implantacji, ICD programowano wg standardów danego 
ośrodka i prowadzono standardowe kontrole co 3-6mies. Pacjent pozostawał w badaniu  
do wystąpienia pierwszej adekwatnej interwencji ICD, śmierci lub kolejnej wymiany urządzenia. 
Wszystkie epizody arytmiczne weryfikował zewnętrzny zespół ekspertów z zakresu elektroterapii,  
nie znający przydziału pacjenta do grupy A lub B. Badanie zakończono w 1 rok po włączeniu 
ostatniego pacjenta.  

 W latach 2002-2007, w 29 ośrodkach w Niemczech, do badania włączono 510 pacjentów – 
średni czas pracy ICD do wymiany wyniósł 62±18 miesięcy, a 48% pacjentów doświadczyło 
przynajmniej jednej terapii ICD (grupa A). Po wymianie, pacjenci byli obserwowani średnio przez 
22±16 miesięcy; w tym czasie 10,1% pacjentów utracono z obserwacji, głównie z powodu zmiany 
ośrodka kontrolującego ICD.  

 Grupa A obejmowała 245 pacjentów a grupa B – 265; grupy były porównywalne  
pod względem wieku, płci i wskazań do implantacji ICD, ale pacjenci w grupie A mieli istotnie niższą 
frakcję wyrzutową (EF), wyższą klasę NYHA, rzadziej utrzymywali rytm zatokowy i częściej stosowali 
amiodaron. ICD było implantowane w ramach profilaktyki wtórnej nagłego zgonu sercowego (SCD)  
u 93,5% pacjentów w grupie A i 81,9% w grupie B (p<0,001) .  

 W trakcie trwania badania, adekwatne interwencje ICD wystąpiły u 158 pacjentów – 107 w 
grupie A i 51 w B: HR 3,08 (95% CI: 2,15–4,39) p<0,001. W kolejnych trzech latach obserwacji, 
interwencje w grupie A wystąpiły odpowiednio u 32,4, 41,3 i 48,1% pacjentów a w grupie B u 10,6, 



17,6 i 21,4% pacjentów (p<0,001). Czynnikami predysponującymi do wystąpienia terapii ICD były: 
choroba wieńcowa, wyższa klasa NYHA oraz terapia z ICD przed wymianą urządzenia; stosowanie 
amiodaronu zmniejszało ryzyko wystąpienia terapii ICD. Nie udało się zidentyfikować czynników 
predysponujących do niższego ryzyka terapii ICD w grupie B. Różnica w śmiertelności na korzyść 
grupy B nie osiągnęła istotności statystycznej.  

 W trakcie obserwacji, 2% pacjentów wymagało reinterwencji z powodu dysfunkcji elektrod 
lub powikłań  loży urządzenia.  

 Badanie miało kilka istotnych ograniczeń: obserwacyjny charakter, niemal wyłącznie pacjenci 
z ICD w profilaktyce wtórnej SCD, istotne różnice pomiędzy charakterystykami podstawowymi obu 
grup, brak informacji nt. klinicznej istotności obserwowanych interwencji ICD, brak informacji nt. 
nieadekwatnych terapii ICD.  

 Podsumowując, pomimo powyższych ograniczeń, badanie INSURE wskazuje na istotną 
potrzebę kontynuacji terapii ICD po pierwszej wymianie układu w profilaktyce wtórnej SCD. Około 
20% pacjentów, którzy nie doświadczyli ani jednej adekwatnej terapii ICD w trakcie leczenia 
pierwszym układem ICD, doświadcza takiej terapii po wymianie urządzenia – nie udało  
się zidentyfikować czynników wpływających na niższe ryzyko wystąpienia adekwatnej terapii  
w tej grupie. Ze względu na badaną populację, wyniki analizy nie powinny być ekstrapolowane  
na populację z ICD wszczepionymi w ramach profilaktyki pierwotnej SCD.  

 Finansowanie: badanie powstało przy wsparciu firmy Boston Scientific.  


