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 Badanie “Prospective Randomized Study to Assess the Efficacy of Site and Rate of Atrial 
Pacing on Long-Term Progression of Atrial Fibrillation in Sick Sinus Syndrome”, akronim SAFE, miało 
za zadanie odpowiedzieć na dwa pytania kliniczne: czy stymulacja przegrody przedsionkowej lub 
algorytm tłumiący migotanie przedsionków (AF Suppresion Algorithm, AFx firmy SJM) zmniejszają 
ryzyko progresji napadowego migotania przedsionków (AF) do formy przetrwałej u pacjentów z 
zespołem tachykardia-bradykardia wymagających stałej stymulacji serca.  

 Badanie SAFE było wieloośrodkowym, randomizowanym, czynnikowym (ang. factorial design) 
badaniem klinicznym z pojedynczym zaślepieniem, do którego kwalifikowali się dorośli pacjenci z 
niewydolnością węzła zatokowego i napadowym migotaniem przedsionków (zespół tachykardia-
bradykardia) z typowymi wskazaniami do implantacji układu stymulującego (PM). Z badania 
wyłączono pacjentów kierowanych do wymiany urządzenia, pacjentów z nasiloną chorobą wieńcową 
lub niewydolnością serca oraz w przypadkach utrwalonego migotania przedsionków. Wszyscy 
pacjenci byli losowo przydzielani w systemie 2x2 do grup: stymulacja uszka prawego przedsionka 
(RAA) vs. stymulacja przegrody międzyprzedsionkowej (IAS) oraz algorytm AFx włączony (ON) vs. 
wyłączony (OFF). Położenie elektrody przedsionkowej oceniano śródoperacyjnie za pomocą 
fluoroskopii; w grupie ON, algorytm wymuszał stymulację przedsionkową o 5-10 pobudzeń/min 
szybszą od natywnej aktywności węzła zatokowego. U wszystkich pacjentów dążono do minimalizacji 
stymulacji prawo komorowej a punkt odcięcia automatycznej identyfikacji arytmii przedsionkowej 
ustawiono na 225’.  

 Pierwsza wizyta kontrolna odbywała się w 6-8 tygodni od implantacji a podczas jej trwania 
przydzielano pacjenta do grupy AFx ON lub OFF. Kolejne wizyty kontrolne odbywano co sześć 
miesięcy, aż do ukończenia trzech lat obserwacji. W trakcie wizyt, zbierano wywiad, analizowano 
dostępną dokumentację medyczną, kontrolowano urządzenie oraz badano jakość życia za pomocą 
kwestionariusza SF-36.  

 Kalkulację wielkości próby przeprowadzono dla założenia, że stymulacja IAS lub algorytm AFx 
zmniejszą ryzyko wystąpienia przetrwałego AF (definiowanego jako napad >7 dni lub wymagającego 
kardiowersji) o 30%. Przy założeniu błędu α 5% i mocy testu 91% wyliczono docelową wielkość próby 
na 380 pacjentów. Wszystkie analizy w badaniu przeprowadzono w grupach intention-to-treat (ITT).  

 Pomiędzy majem 2005 a grudniem 2011, w 21 ośrodkach do badania włączono 385 
pacjentów: 98 w grupie RAA + ON, 99 RAA + OFF, 92 IAS + ON i 96 do grupy IAS + OFF. Klinicznie 
grupy były porównywalne: średnia wieku ok. 71 lat, niewielka przewaga kobiet ok. 60%, blok 



przedsionkowo-komorowy 6.6%, wymiar lewego przedsionka 36.9±7.7mm, frakcja wyrzucania lewej 
komory 65.3%±11.5%, przewlekłe leczenie warfaryną jedynie u 11.7% pacjentów. Utrata pacjentów z 
badania również była porównywalna w każdej z grup i wynosiła ok. 10%.  

Średnia długość obserwacji wyniosła 3.1±0.6 lat. Utrwalone AF wystąpiło u 25.8% pacjentów 
a średni czas do jego wystąpienia wyniósł 23±15.7 miesięcy; roczna zapadalność na utrwalone AF 
wyniosła 8.3%.  

W zakresie pierwszorzędowych punktów końcowych nie wykazano istotnych różnic pomiędzy 
analizowanymi miejscami implantacji elektrody przedsionkowej – HR 1.18; 95% CI 0.79–1.75, ani 
obecnością lub brakiem algorytmu AFx – HR 1.17; 95% CI 0.79–1.74 w ryzyku progresji AF do formy 
przetrwałej. Ponadto, analiza wieloczynnikowa nie wskazała konkretnych czynników wpływających 
istotnie na rozwinięcie przetrwałego AF w tej grupie pacjentów.  

Nie wykazano istotnych różnic w jakości życia pacjentów pomiędzy badanymi grupami 
zarówno przed implantacją, jak i po okresie obserwacji w badaniu.  

Grupy nie różniły się pod względem ryzyka wystąpienia poważnych powikłań. W tracie 
trwania badania zmarło 51 pacjentów, z czego u 14 rozpoznano kardiologiczną przyczynę zgonu, a 19 
doznało udaru lub przejściowego epizodu niedokrwiennego (TIA). Zaobserwowano niewielkie, ale 
nieistotne statystycznie, zwiększenie ryzyka dyslokacji elektrody w grupie IAV: 4.8% vs. 1.5%; P=0.08.  

Podsumowując: randomizowane, czynnikowe badanie SAFE wskazuje, że zarówno 
implantacja elektrody przedsionkowej w okolicy przegrody przedsionkowej, jak i algorytm AFx nie 
wpływają na ryzyko progresji napadowego migotania przedsionków do formy przetrwałej u 
pacjentów z zespołem tachykardia-bradykardia wymagających stałej stymulacji serca.  
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