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 Wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ang. implantable cardioverter-defibrillator – 

ICD) jest urządzeniem, którego zadaniem jest rozpoznanie i przerwanie groźnych dla życia 

arytmii komorowych. Wysoka skuteczność tych urządzeń w zapobieganiu nagłym zgonom 

sercowym (ang. sudden cardiac death – SCD) została potwierdzona w licznych, 

randomizowanych badaniach klinicznych, jednakże chorzy uczestniczący w tych badaniach 

byli najczęściej starannie wybraną grupą, którzy uczestnicząc w badaniu poddawani byli 

ściśle określonym kontrolom. Z badań klinicznych najczęściej wyłącza się chorych z licznymi 

chorobami dodatkowymi i obciążeniami, a pacjenci nie są tak ściśle kontrolowani jak chorzy 

uczestniczący w badaniach klinicznych. Z tego względu wyniki randomizowanych badań 

potwierdzających skuteczność danej metody leczenia nie zawsze mogą sprawdzać się w 

codziennej praktyce klinicznej. 

 Na łamach JAMA ukazały się wyniki badania, którego celem było porównanie 

przeżycia pacjentów z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem uczestniczących w 

randomizowanych badaniach klinicznych z chorymi z implantowanym ICD z codziennej 

praktyki klinicznej. Porównanie dotyczyło pacjentów u których ICD wszczepiany był w 

ramach prewencji pierwotnej SCD.  

 Grupę pacjentów z randomizowanych badań klinicznych stanowili chorzy 

uczestniczący w dwóch badaniach dotyczących ICD tj. MADIT-II oraz SCD-HeFT. W obu 

badaniach dowiedziono, że ICD w porównaniu z farmakoterapią redukuje śmiertelność u 

pacjentów z niewydolnością serca i znacznie obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory. 

Grupę chorych z codziennej praktyki klinicznej stanowili pacjenci włączeni do Narodowego 
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Rejestru ICD (National Cardiovascular Data Registry ICD Registry). W rejestrze tym 

prowadzonym od czerwca 2005 r. uczestniczyło 1448 szpitali.  

 Do analizy włączono wszystkich pacjentów uczestniczących w badaniu MADIT-II 

(n=1232) oraz chorych zrandomizowanych do ramienia placebo lub implantacji ICD w 

badaniu SCD-HeFT (n=1676). Z Narodowego Rejestru ICD do analizy włączono dorosłych 

chorych, którym ICD implantowano między styczniem 2006 r. a grudniem 2007 r. i którzy 

byli w II lub III klasie wg NYHA oraz mieli obniżoną frakcję wyrzutową lewej komory 

(LVEF ≤ 30 %). Podobnie jak w badaniu MADIT-II, z Rejestru ICD wyłączono chorych w IV 

klasie wg NYHA, pacjentów u których ICD wszczepiono w ciągu 40 dni po zawale serca lub 

w ciągu 3 miesięcy po rewaskularyzacji wieńcowej. Podobnie jak w badaniu SCD-HeFT, z 

Rejestru ICD wyłączono chorych w I i IV klasie wg NYHA oraz pacjentów u których ICD 

wszczepiono w ciągu 40 dni po zawale serca lub w ciągu 30 dni po rewaskularyzacji 

wieńcowej. Punktem końcowym badania była śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny. 

Pierwszorzędowa analiza porównywała pacjentów uczestniczących w dwóch w/wym. 

badaniach klinicznych zrandomizowanych do implantacji ICD z wybranymi odpowiednio 

chorymi włączonymi do Rejestru ICD. Drugorzędowa analiza porównywała pacjentów 

uczestniczących w badaniach klinicznych zrandomizowanych do farmakoterapii z wybranymi 

odpowiednio chorymi włączonymi do Rejestru.  

 Po wyłączeniu pacjentów z implantowanym ICD u których w badaniu 

elektrofizjologicznym indukowano utrwalony częstoskurcz komorowy (n=7061), chorych z 

wszczepionym kardiowertera-defibrylatora z opcją stymulatora resynchronizującego 

(n=50740) oraz pacjentów u których wymieniano ICD (n=4357) w Rejestrze pozostało 56 985 

chorych spełniających kryteria jednego bądź obu w/wym. badań klinicznych. Do ramienia 

ICD badania MADIT-II włączono 742 chorych, a do ramienia ICD badania SCD-HeFT 

zrandomizowano 829 pacjentów. Do farmakoterapii w MADIT-II zrandomizowano 490 

badanych, a w SCD-HeFT 847 chorych.  

 W porównaniu z pacjentami z badania MADIT-II oraz SCD-HeFT, chorzy z 

codziennej praktyki klinicznej o podobnych kryteriach do jednego jak i do drugiego badania 

byli istotnie statystycznie starsi oraz mieli istotnie więcej schorzeń dodatkowych. 

Wykorzystując technikę propensity score matching uzyskano dobrze dopasowane grupy z 

jedynie niewielkimi różnicami. Odrębnej podanalizie poddano także chorych powyżej 65 roku 

życia. Pacjenci ci stanowili odpowiednio 62 % i 57 % chorych z Rejestru ICD o podobnej 

charakterystyce do pacjentów z badania MADIT-II i SCD-HeFT. 



 Średni okres obserwacji w badaniu MADIT-II wynosił 19.5 miesiąca (10.3–31.9), a 

odpowiednio dopasowanych do nich chorych z Rejestru ICD 35.8 miesięcy (30.4–41.2). W 

badaniu SCD-HeFT okres obserwacji wynosił natomiast 46.1 miesięcy (35.0–55.1), a 

dopasowanych do tego badania chorych z Rejestru 35.0 miesięcy (29.7–40.6). W trakcie tego 

okresu wystąpiło łącznie 1614 zgonów wśród wszystkich grup.  

 Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w śmiertelności między pacjentami z 

badania MADIT-II, którzy mieli implantowane ICD i chorymi z Rejestru ICD odpowiednio 

do nich dopasowanymi (2-letnia śmiertelność wynosiła odpowiednio 15.6 % vs 13.9 %; HR, 

1.06; 95% CI, 0.85–1.31; P=0.62). Co ważne, przeżycie pacjentów z Rejestru było istotnie 

wyższe w porównaniu z pacjentami z MADIT-II zrandomizowanymi do ramienia 

farmakoterapii (2-letnia śmiertelność wynosiła 13.9 % vs 22 %; HR, 0.73; 95% CI, 0.59–0.92; 

P=0.007). Nie stwierdzono także istotnej różnicy między śmiertelnością pacjentów z badania 

SCD-HeFT, którzy mieli wszczepione ICD i chorymi z Rejestru odpowiednio do nich 

dopasowanymi (3-letnia śmiertelność wynosiła odpowiednio 17.4 % vs 17.3 %; HR, 1.16; 

95% CI, 0.97–1.38; P=0.11), natomiast przeżycie pacjentów z Rejestru było istotnie wyższe 

w porównaniu z pacjentami z SCD-HeFT zrandomizowanymi do placebo (3-letnia 

śmiertelność wynosiła 17.3 % vs 22.4 %; HR, 0.82; 95% CI, 0.70–0.96; P=0.01). 

 Podanaliza dotycząca 65-letnich i starszych pacjentów również nie wykazała istotnej 

statystycznie różnicy między śmiertelnością pacjentów z implantowanym ICD z badania 

MADIT-II i badania SCD-HeFT, a chorymi z Rejestru ICD odpowiednio do w/wym. grup 

dostosowanymi (2-letnia śmiertelność chorych zrandomizowanych do ICD w MADIT-II vs 

chorzy do nich dopasowani wynosiła 19.8 % vs 16.5 %; HR, 1.02; 95% CI, 0.78–1.33; 

P=0.88, a 3-letnia śmiertelność pacjentów z wszczepionym ICD w SCD-HeFT vs chorzy do 

nich dopasowani wynosiła  24.8 % vs 21.8 %; HR, 1.05; 95% CI, 0.81–1.36; P=0.73). 

Ponadto przeżycie chorych w wieku ≥ 65 lat było istotnie wyższe w grupie pacjentów z 

Rejestru ICD w porównaniu do chorych z badań MADIT-II i SCD-HeFT, którzy nie mieli 

implantowanego ICD (2-letnia śmiertelność chorych zrandomizowanych do farmakoterapii w 

MADIT-II vs chorzy do nich dopasowani wynosiła 31.5 % vs 16.5 %; HR, 0.65; 95% CI, 

0.49–0.85; P=0.002, a 3-letnia śmiertelność pacjentów zrandomizowanych do placebo w 

SCD-HeFT vs chorzy do nich dopasowani wynosiła 30.2 % vs 21.8 %; HR, 0.76; 95% CI, 

0.60–0.96; P=0.02).  

 Podsumowując, nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy między śmiertelnością 

pacjentów z implantowanym w prewencji pierwotnej ICD uczestniczących w dwóch 

głównych randomizowanych badaniach klinicznych a z chorymi z Rejestru ICD, którzy 



reprezentowali grupę pacjentów z codziennej praktyki klinicznej. Wykazano ponadto istotnie 

gorsze przeżycie chorych z Rejestru ICD w porównaniu z pacjentami badań klinicznych, 

którym nie implantowano ICD. Podobne wyniki otrzymano analizując przeżycie pacjentów w 

wieku 65 lat bądź starszych.   


