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 Szacuje się, że około 14-35% pacjentów poddawanych zabiegom implantacji 

kardiostymulatorów bądź kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) przyjmuje na stałe doustne 

antykoagulanty, takie jak warfaryna lub acenokumarol. Chorzy z dużym ryzykiem powikłań 

zakrzepowo-zatorowych, zgodnie z zaleceniami, powinni na czas w/wym. zabiegów odstawić 

antykoagulanty i stosować w tym czasie heparynę, nie mniej jednak niektóre dane kliniczne 

wskazują, że procedury te mogą być bezpiecznie wykonane bez przerywania terapii doustnym 

antykoagulantem.  

 Celem opublikowanego na łamach NEJM randomizowanego, wieloośrodkowego 

badania BRUISE CONTROL (the Bridge or Continue Coumadin for Device Surgery 

Randomized Controlled Trial) było porównanie strategii implantacji urządzeń bez 

przerywania doustnych antykoagulantów ze strategią zamiany przed zabiegiem warfaryny na 

heparynę. W badaniu uczestniczyło 17 ośrodków kanadyjskich oraz 1 brazylijski. Kryteriami 

włączenia chorego do badania było stosowanie warfaryny, implantacja pierwszorazowa 

kardiostymulatora bądź ICD, wymiana urządzenia lub elektrody bądź rewizja loży oraz 

średnie lub duże ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych (tj. co najmniej 5 %). Chorych 

randomizowano w stosunku 1:1 do grupy, w której na czas zabiegu odstawiano warfarynę i 

włączano heparynę oraz do grupy, w której nie przerywano leczenia doustnym 

antykoagulantem. W grupie, w której kontynuowano leczenie warfaryną w dniu zabiegu, 

kontrolowano INR a zabieg wykonywano pod warunkiem, że wynik INR nie przekraczał 3.0, 

z wyjątkiem chorych z mechanicznymi zastawkami serca – w tym przypadku implantację 

wykonywano, gdy INR wynosił 3.5 lub mniej. U chorych z drugiej grupy leczenie warfaryną 

przerywano na 5 dni przed planowanym wszczepieniem, a heparynę drobnocząsteczkową 

bądź niefrakcjonowaną włączano 3 dni przed zabiegiem. Chorzy stosujący heparynę 
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drobnocząsteczkową otrzymywali ostatnią dawkę leku rano w dniu poprzedzającym 

implantację, a u badanych stosujących heparynę niefrakcjonowaną wlew dożylny leku 

przerywano co najmniej 4 godziny przed zabiegiem. Zarówno jeden jak i drugi rodzaj 

heparyny włączano ponownie 24 godziny po zabiegu i stosowano do czasu uzyskania 

terapeutycznych wartości INR. U chorych, którzy mieli implantowany metalowy stent rok 

bądź dawniej przed planowanym zabiegiem klopidogrel również odstawiano 5 dni przed 

wszczepieniem, natomiast podawanie tego leku kontynuowano u pacjentów, którzy stent 

metalowy mieli wszczepiony mniej niż rok przed zabiegiem oraz u chorych ze stentami 

uwalniającymi leki. Nie przerywano natomiast terapii kwasem acetylosalicylowym. 

 Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był istotny klinicznie krwiak loży 

urządzenia zdefiniowany jako krwiak wymagający interwencji chirurgicznej, przedłużonej 

hospitalizacji lub przerwania leczenia doustnym antykoagulantem. Drugorzędowym 

złożonym punktem końcowym badania był istotny klinicznie krwiak, dużego stopnia 

krwawienie okołozabiegowe, incydenty zakrzepowo-zatorowe, zgon z jakiejkolwiek 

przyczyny, jakość życia, okołozabiegowe natężenie bólu i satysfakcja pacjenta. 

 Do badania włączono 668 chorych, a ostatecznie analizowano dane 681 pacjentów, z 

których 338 zrandomizowano do ramienia zamiany warfaryny na heparynę, a 343 do ramienia 

kontynuowania leczenia doustnym antykoagulantem. Charakterystyka podstawowa obu grup 

badanych nie różniła się znamiennie między sobą. Przed implantacją urządzenia heparynę 

drobnocząsteczkową stosowano u 89% badanych, heparynę niefrakcjonowaną u 10.7% 

chorych, a oba rodzaje tego leku u 0.3% pacjentów. Natomiast po zabiegu heparynę 

drobnocząsteczkową włączono u 82.2% badanych, heparynę niefrakcjonowaną u 15.9% 

chorych, a oba rodzaje heparyny u 1.9% pacjentów. Mediana INR w dniu zabiegu w grupie 

chorych z terapii pomostowej wynosiła 1.2 (zakres: 1.1-1.3) oraz 2.3 (zakres: 2.0-2.6) w 

grupie badanych kontynuujących w trakcie zabiegu leczenie warfaryną (P<0.001). 

Charakterystyka zabiegów nie różniła się znamiennie między badanymi grupami poza różnicą  

w okołozabiegowym INR. Implantację przesunięto u 8 pacjentów z grupy warfaryny z 

powodu zbyt wysokiego INR (3.9 ± 0.4) oraz u 3 chorych z grupy heparyny (P=0.27).  

 Pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 12 z 343 (3.5%) pacjentów z grupy 

ciągłej terapii warfaryną i u 54 z 338 (16%) chorych, którzy na czas zabiegu mieli warfarynę 

zamienianą na heparynę (RR: 0.19, 95% CI 0.10-0.36; P<0.001). Stwierdzono także 

znamienne statystycznie różnice w występowaniu każdej z trzech składowych pierwotnego 

punktu końcowego. Nie odnotowano incydentów zakrzepowo-zatorowych w grupie chorych, 

u których warfarynę na czas implantacji zamieniano na heparynę, natomiast dwa takie 



epizody wystąpiły w grupie chorych stosujących ciągłą terapię warfaryną. Obaj pacjenci mieli 

niezastawkowe migotaniem przedsionków i wysokie ryzyko powikłań zakrzepowo-

zatorowych. Jedna chora, u której 2 dni po implantacji wystąpił udar mózgu, miała w dniu 

zabiegu INR równy 1.2, a druga pacjentka, u której 2 dni po wszczepieniu urządzenia 

wystąpił TIA miała INR wynoszący w dniu zabiegu 1.0. U obu pacjentek taki wynik INR był 

niezamierzony. W grupie chorych przestawianych na heparynę wystąpił jeden epizod 

tamponady serca wymagający pericardiocentezy, u sześciu pacjentów z tej grupy (1.8%) i u 

dwóch badanych z grupy ciągłej terapii warfaryną (0.6%) wystąpiła infekcja związana z 

wszczepionym urządzeniem (P=0.17) – u wszystkich tych chorych niezbędne było w związku 

z tym usunięcie układu. Satysfakcja okołozabiegowa badanych była większa w grupie 

chorych, u których nie zamieniano warfaryny na heparynę, natomiast okołooperacyjna jakość 

życia i natężenie bólu w obu grupach było porównywalne. W grupie ciągłej terapii warfaryną 

wystąpiły 4 zgony (P=0.12): trzech chorych zmarło przed zabiegiem implantacji, a jeden 10 

dni po zabiegu z powodu skrajnej niewydolności serca.     

 Podsumowując, badanie BRUISE CONTROL wykazało, że implantacja urządzeń 

kardiologicznych, takich jak stymulatory czy kardiowertery-defibrylatory u chorych 

stosujących doustne antykoagulanty może być bezpiecznie wykonana bez przerywania terapii 

tymi lekami. Taki sposób postępowania jest związany ze znamiennie niższą częstością 

występowania istotnych klinicznie krwiaków loży w porównaniu ze strategią polegającą na 

zamianie warfaryny na heparynę przed zabiegiem implantacji i nie jest związany ze zbyt 

wysokim ryzykiem poważnych krwawień okołozabiegowych (przy średnim INR 2.3; zakres 

2.0-2.6).   
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