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 Badanie „Long-term outcomes following infection of cardiac implantable electronic devices:  

a prospective matched cohort study” zostało zaprojektowane aby odpowiedzieć na pytanie o odległy 

efekt przezskórnego usunięcia urządzenia do elektroterapii serca (CIED) u pacjentów z infekcją 

układu oraz zidentyfikować czynniki wpływające na długotrwały efekt leczenia.  

Niniejsze prospektywne, kohortowe badanie z grupą kontrolną przeprowadzono  

w referencyjnym francuskim ośrodku zajmującym się leczeniem pacjentów z infekcjami związanymi  

z CIED. Infekcję loży definiowano jako wyraźny lokalny stan zapalny loży lub obecność przetoki 

skórnej. Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IE) rozpoznawano wg standardowych kryteriów Duke 

zmodyfikowanych o obecność septycznych zatorów w płucach w badaniu tomografii komputerowej 

(TK) lub obecność dodatkowych ech na elektrodach w badaniu ECHO przezklatkowym (TTE)  

lub przezprzełykowym (TTE), współistniejących z infekcją loży.  

Wszyscy pacjenci przechodzili szczegółowe badanie kliniczne, badania laboratoryjne  

i wielokrotne posiewy krwi, TEE i TTE, TK lub scyntygrafię wentylacyjno-perfuzyjną płuc lub inne 

badania podyktowane stanem klinicznym pacjenta. U wszystkich pacjentów podjęto próbę 

przezskórnego usunięcia układu, a u wybranych (wegetacje na elektrodach >20mm, jednoczesne 

operacje zastawkowe) kardiochirurgicznie; w trakcie zabiegów pobierano materiał na badania 

mikrobiologiczne. Wszyscy pacjenci z podejrzeniem lub rozpoznaniem IE przechodzili 6-tyg. dożylną 

antybiotykoterapię zależną od wyniku posiewów; w przypadku braku identyfikacji patogenu, 

stosowano wankomycynę. Pozostali pacjenci byli leczeni przez 10 dni antybiotykiem doustnie.  

Reimplantacji układu dokonywano po dokładnej ocenie wskazań do CIED. U pacjentów 

zależnych od stymulatora, wszczepiano elektrodę epikardialną 1-2 dni przez usunięciem układu,  

a stymulator umieszczano w powłokach brzusznych. W pozostałych przypadkach, również ICD, CRT 

lub zależni od stymulatora pacjenci z negatywnymi posiewami krwi, wszczepiano CIED po stronie 

przeciwnej do pierwotnego układu, już po zakończeniu antybiotykoterapii; w przypadkach braku 

dostępu naczyniowego, implantowano elektrody nasiedziowo co najmniej osiem dni po rozpoczęciu 

antybiotykoterapii, pod warunkiem normalizacji wskaźników stanu zapalnego oraz ujemnych 

posiewów krwi.  

Po wypisaniu ze szpitala, pacjenci byli kontrolowani po 3 i 12 miesiącach a następnie co rok. 

Głównym punktem końcowym badania był zgon pacjenta, klasyfikowany jako wynik: sepsy, 

niewydolności serca, nagłej śmierci sercowej, zatorowości płucnej, znanej lub nieznanej patologii 

poza sercowej  lub zgon o nieznanej przyczynie.  



Grupę kontrolną tworzyli pacjenci z CIED bez wywiadu infekcji, odpowiadający 1:1 pacjentom 

badanym w zakresie: rodzaju i wskazań do CIED, wieku, płci, chorób współistniejących. Dane do 

badania zaczerpnięto z dokumentacji medycznej.  

W latach 2004-2008 do badania włączono wszystkich 197 pacjentów leczonych w ośrodku 

marsylskim z powodu infekcji związanej CIED. Grupę kontrolną dobrano z pośród 2772 pacjentów bez 

infekcji CIED leczonych w ośrodku w trakcie trwania badania. Obie grupy były zrównoważone pod 

względem kluczowych parametrów: wiek, płeć, rodzaj CIED, wskazanie do implantacji, choroby 

współistniejące.  

U 194 (98,5%) pacjentów usunięto układ całkowicie lub częściowo (razem 432 elektrody: 175 

przedsionkowych, 231 komorowych i 26 z zatoki wieńcowej). Dwa zabiegi skończyły się zgonami 

pacjentów (wstrząs kardiogenny i uszkodzenie żyły głównej górnej). U 78 (40%) pacjentów uzyskano 

dodatnie posiewy krwi, a u 102 (51,8%) dodatnie posiewy elektrod lub materiału z loży; u 55 (27,9%) 

pacjentów nie zidentyfikowano żadnego patogenu. Najczęściej hodowano: koagulazo-negatywne 

paciorkowce (41,7%), metycylino-wrażliwe gronkowce (20,5%), Gram-ujemne pałeczki (10,6%), inne 

Gram-dodatnie koki (9,9%), metycylino-oporne gronkowce (9,3%) oraz P. acnes (7,9%).  

Urządzenie reiplantowano u 126 (64%) pacjentów: 67 (53,2%) epikardialnie (w tym u 53 

chorych zależnych od stymulatora) i 59 (46,8%) endokardialnie; mediana czasu do ponownej 

implantacji układu endokardialnego wyniosła 24 dni (10-1192 dni). U 69 (35,5%) pacjentów nie 

implantowano żadnego CIED. W trakcie okresu obserwacji, dziewięć epikardialnych układów 

stymulujących zastąpiono endokardialnymi układami CRT lub ICD, a u dwóch pacjentów zabieg został 

podyktowany wysokim progiem stymulacji epikardialnej.  

Mediana obserwacji wyniosła 25 miesięcy (12-70 mies.) a ukończyło ją 196 (99,5%) 

pacjentów w grupie badanej i 183 (92,9%) w grupie kontrolnej. W ciągu pierwszego roku od usunięcia 

układu, zmarło 28 pacjentów, z czego 8 (4%) w trakcie hospitalizacji związanej z zabiegiem.  

Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy pomiędzy grupami w zakresie ogólnej 

śmiertelności po 1 roku i po 5 latach obserwacji – odpowiednio 14,3% vs. 11% i 35,4% vs. 27%.  

Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy pomiędzy pacjentami z infekcją loży lub IE  

w zakresie ogólnej śmiertelności po 1 roku i po 5 latach obserwacji – odpowiednio 12,5% vs 15,5% 

 i 41,3% vs 32,4%.  

W analizie wieloczynnikowej wskazano następujące czynniki zwiększające śmiertelność 

pacjentów z infekcjami związanymi z CIED i leczonymi całkowitym usunięciem układu: 

trombocytopenia (poniżej 100tys./ml) - HR 4,63 (95%CI: 1,56-13,74); CRT – HR 3,34 (95%CI: 1,5-7,44); 

choroba nerek (kreatynina >1,5mmol/dl) – HR 2,66 (95%CI: 1,32-5,36); starszy wiek (za każdy 

dodatkowy rok życia) – HR 1,1 (95%CI: 1,06-1,14).   

Autorzy badania podają sposób doboru grupy kontrolnej, biorący pod uwagę tylko wybrane 

czynniki wpływające na odległe przeżycie, jako główne ograniczenie badania.   

Podsumowując, niniejsze badanie prospektywne z grupą kontrolną wskazuje, że odległa 

prognoza przeżycia pacjentów z infekcją związaną z CIED i leczonych usunięciem układu w całości jest 

podobna do pacjentów ze wszczepionym CIED bez infekcji. Śmiertelność szpitalna była niska (4%). 



Trzeba podkreślić, że duża cześć pacjentów (35,5%) po reewaluacji wskazań do leczenia nie wymagała 

ponownej implantacji CIED, co nie wiązało się z gorszym rokowaniem długoterminowym  

w odniesieniu do grupy kontrolnej z CIED.  

Finansowanie: brak danych.  

 


