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 Wszczepienie stymulatora serca (ang. pacemaker – PM) jest uznaną metodą 

postępowania u chorych z bradyarytmiami, a częstość implantacji kardiologicznych urządzeń 

wszczepiennych stale wzrasta. Infekcja na wszczepionym urządzeniu jest poważnym 

powikłaniem i może mieć postać zakażenia miejscowego kieszeni urządzenia, jak również 

infekcyjnego, odelektrodowego zapalenia wsierdzia. Czynniki ryzyka powikłań infekcyjnych, 

jak również częstość ich występowania były dotychczas przedmiotem zainteresowania 

jedynie kilku małych i jednego większego prospektywnego badania, a dane z nich pochodzące 

są niejednoznaczne.  

Celem opublikowanego na łamach European Heart Journal badania była ocena 

częstości występowania powikłań infekcyjnych związanych z implantowanymi stymulatorami 

serca, a także czynników ryzyka wpływających na tego typu powikłania. Analizowane dane 

uzyskano z prospektywnego Duńskiego Rejestru Stymulatorów Serca (The Danish 

Pacemaker Register – DPR), do którego włączano wszystkich pacjentów, u których 

wykonywano implantacje bądź wymiany stymulatorów i elektrod w Dani od stycznia 1982 r. 

do grudnia 2007 r. Z badania wyłączono chorych poddawanych wszczepieniu kardiowertera-

defibrylatora (ang. implantable cardioverter-defibrillator – ICD), włączono natomiast 

pacjentów z stymulatorami resynchronizującymi bez funkcji kardiowertera-defibrylatora (ang. 

cardiac resynchronization therapy – CRT). Zabiegi implantacji stymulatorów wykonywano w 

14 ośrodkach – 5 klinicznych i 9 mniejszych nieuniwersyteckich. Ponad połowa chorych 

miała implantowane elektrody przezżylnie z dostępu przez żyłę odpromieniową, a 

epikardialnie urządzenie miało wszczepionych < 1 % chorych. We wszystkich poza jednym 
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ośrodkiem, przed zabiegiem pierwszorazowej implantacji PM podawano antybiotyk. W 

każdym ośrodku implantującym natomiast antybiotyk podawano przed każdym kolejnym 

zabiegiem implantacji/ wymiany urządzenia bądź elektrod. Rodzaj oraz dawka antybiotyku 

były indywidualnie ustalane w każdym szpitalu i dane te nie były dostępne na potrzeby 

niniejszej analizy. Każdą reoperację zgłaszano do rejestru, jeśli w czasie wykonanego zabiegu 

wymieniano elementy składowe PM, a więc urządzenie lub elektrodę. Powikłań infekcyjnych 

nie sklasyfikowano jako lokalne zakażenia miejsca implantacji urządzenia i odelektrodowe 

zapalenia wsierdzia, ale jako zakażenia wczesne (do 1 roku od implantacji stymulatora) 

obejmujące infekcje kieszeni urządzenia oraz jako zakażenia późne (> 1 roku od zabiegu). 

Wskazania do wszczepienia stymulatora podzielono na: bloki przedsionkowo-komorowe, 

zespół chorej zatoki, migotanie przedsionków z wolną odpowiedzią komór i inne niż 

powyższe przyczyny.   

W trakcie okresu obserwacji wynoszącego 236 888 PM-lat implantację stymulatora 

serca wykonano u 46 299 chorych. Jedną lub więcej wymianę urządzenia wykonano u 8380 

pacjentów, a u 2498 badanych przeprowadzono jeden lub więcej reoperacji mających na celu 

wymianę elektrody bez wymiany urządzenia. Średni wiek badanej populacji wynosił 76 lat 

(zakres 68-82 lat), 53.8% badanej populacji stanowili mężczyźni. Najczęstszym wskazaniem 

do wszczepienia urządzenia był blok przedsionkowo-komorowy (43.5% badanej populacji) 

oraz zespół chorej zatoki (32.7%). Najczęściej implantowano urządzenia typu VVI (45.1%) 

badanej populacji oraz DDD (43.7%).  

W trakcie okresu obserwacji zmarło 26 552 chorych, kontakt utracono z 170 

badanymi, a u 342 pacjentów usunięto urządzenie nie implantując go ponownie. Na koniec 

okresu obserwacji z PM żyło 19 235 chorych. Łącznie wykonano 56 657 zabiegów 

implantacji bądź wymiany PM. W całej grupie badanej było 902 (2%) pacjentów 

z stymulatorem resynchronizującym i łącznie wykonano 1127 zabiegów implantacji lub 

wymiany CRT.  

Z powodu infekcji usunięto 596 PM: 345 po pierwszej implantacji (częstość 

występowania: 1.82/1000 PM-lat) i 251 po wymianie urządzenia (częstość występowania: 

5.32/1000 PM-lat). U 542 chorych stymulator usunięto z powodu infekcji 1 raz, a u 27 

badanych przeprowadzono dwa zabiegi usunięcia PM z powodu powikłań infekcyjnych. 

Powikłania wczesne (infekcja kieszeni urządzenia w okresie ≤ 1 roku od wszczepienia) 

wystąpiły w 192 przypadkach po pierwszorazowej implantacji (częstość występowania: 

4.82/1000 PM-lat), a w 133 przypadkach po wymianie urządzenia (12.12/1000 PM-lat). 

Powikłania infekcyjne późne tj. po roku od implantacji wystąpiły w 153 przypadkach po 



pierwszej implantacji PM (1.02/1000 PM-lat) i w 118 przypadkach po wymianie urządzenia 

(3.26/1000 PM-lat). Ryzyko infekcji wczesnych było istotnie wyższe niż późnych powikłań 

infekcyjnych, zarówno w przypadku pierwszorazowych implantacji, jak i zabiegów wymiany 

urządzenia.  

W analizie jednoczynnikowej wpływ na wzrost ryzyka infekcji miała wymiana 

urządzenia w porównaniu z zabiegiem pierwszorazowej implantacji (HR = 2.79, 95% CI 

2.38–3.28, P<0.001), płeć męska (HR = 1, P<0.001), młodszy wiek (HR = 1.63, 95% CI 

0.96–2.78, P<0.001), implantacja w czasie pierwszych lat rejestru (HR = 1, P<0.001), 

niestosowanie profilaktyki antybiotykowej przed zabiegiem (HR = 2.27, 95%CI 1.76–2.91, 

P<0.001), implantacja urządzenia dwujamowego (HR = 1.49, 95%CI 1.07–2.08, P=0.005), 

blok przedsionkowo-komorowy jako wskazanie do implantacji urządzenia (HR = 1, P<0.001), 

większa liczba reoperacji (HR dla 4 lub więcej zabiegów = 11.02, 95% CI 4.89–24.8, 

P<0.001), bardziej złożone zabiegi (HR = 2.56, 95% CI 1.98–3.32, P<0.001). W analizie 

wieloczynnikowej natomiast niezależnymi czynnikami związanymi z istotnie większym 

ryzykiem powikłań infekcyjnych wymagających usunięcia urządzenia były: płeć męska (HR 

= 1, P<0.001), młodszy wiek (HR = 1.41, 95% CI 0.83–2.38, P<0.001), implantacja w czasie 

pierwszych lat rejestru (HR = 1, P<0.001), niestosowanie profilaktyki antybiotykowej przed 

implantacją (HR = 2.33, 95% CI 1.81–2.98, P<0.001), większa liczba reoperacji (HR = 8.68, 

95% CI 3.63–20.8, P<0.001).  

 Pomimo prospektywnego rejestru wykonana analiza jest retrospektywna, a celem 

pierwszorzędowym rejestru nie była analiza powikłań infekcyjnych po implantacji PM. 

Z powodu braku danych w przeprowadzonej analizie nie brano pod uwagę m.in. takich 

czynników ryzyka powikłań infekcyjnych jak np. choroby nerek czy cukrzyca. Z powodu 

braku dokładniejszych danych nie określono ponadto jednoznacznie, czy usunięcie urządzenia 

było spowodowane infekcją kieszeni urządzenia, czy też odelektordowym zapaleniem 

wsierdzia. 

Podsumowując, częstość występowania powikłań infekcyjnych po pierwszorazowej 

implantacji PM wynosiła 1.82/1000 PM-lat. Istotnie częściej usunięcie PM z powodu 

powikłań infekcyjnych było konieczne po zabiegach wymiany kardiostymulatora (5.32/1000 

PM-lat). Reoperacje były związane ze znamiennie wyższym ryzykiem powikłań 

infekcyjnych. Płeć żeńska, starszy wiek, podanie antybiotyku przed pierwszym zabiegiem 

wszczepienia urządzenia były związane z mniejszym ryzykiem powikłań infekcyjnych. Tryb 

stymulacji, wskazania do implantacji urządzenia i złożoność zabiegu w analizie 

wieloczynnikowej nie były niezależnymi czynnikami ryzyka powikłań infekcyjnych.  
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