
Śmiertelność u chorych z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem i 

stymulatorem resynchronizującym z funkcją kardiowertera-defibrylatora 

po terapii wysokoenergetycznej w zależności od arytmii, która była 

przyczyną wyładowania.  
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 W wielu publikowanych badaniach klinicznych dowiedziono, że kardiowertery-

defibrylatory (ang. implantable cardioverter-defibrillator – ICD) jak i stymulatory 

resynchronizujące z funkcją kardiowertera-defibrylatora (ang. cardiac resynchronization 

therapy with cardioverter-defibrillator – CRT-D) poprawiają przeżycie pacjentów z 

przewlekłą niewydolnością serca (ang. heart failure – HF). Nie mniej jednak około 10 – 17 % 

chorych z implantowanymi w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego urządzeniami 

doświadcza w ciągu 2 – 4 lat od implantacji nieadekwatnych interwencji spowodowanych 

najczęściej migotaniem lub trzepotaniem przedsionków (ang. atrial fibrillation/atrial flutter – 

AF/AFL), tachykardią zatokową bądź też częstoskurczem nadkomorowym. Według 

niektórych publikowanych danych ryzyko zgonu wzrasta nie tylko u chorych, którzy 

doświadczają adekwatnych wyładowań, ale również u pacjentów, u których występują 

nieadekwatne interwencje ICD. Nie wyjaśniono jednakże dotychczas, czy wzrost ryzyka 

zgonu u pacjentów z nieadekwatnymi wyładowaniami urządzenia jest wynikiem arytmii czy 

też terapii wysokoenergetycznych (ang. shock). 

 Celem badania opublikowanego na łamach J Am Coll Cardiol. była ocena czy większe 

ryzyko zgonu u chorych doświadczających nieadekwatnych wyładowań ICD jest wynikiem 

samej w sobie arytmii czy też interwencji urządzenia. Analizę oparto o dane uzyskane z 

ALTITUDE Clinical Study, które było prospektywnym badaniem mającym na celu ocenę 
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danych uzyskanych z telemonitoringu u pacjentów z implantowanym CRT-D bądź ICD. Do 

badania i systemu telemetrycznego monitorowania chorych (LATITUDE, Boston Scientific 

Corp., Natick, Massachusetts) w 1550 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych włączono 

127 134 badanych z ICD lub CRT-D. Łącznie u 28 398 pacjentów wystąpiła 1 lub więcej 

terapii wysokoenergetycznych, a spośród tych chorych losowo wybrano 3809 (13.4 %) 

badanych, których dane poddano analizie.  

Celem badania było porównanie przeżycia pacjentów, u których wystąpiły 

wyładowania w zależności od zaburzenia rytmu, które je wywołało oraz porównanie 

śmiertelności chorych z i bez interwencji. Zastosowano dwie metody analizy danych: analizę 

czasu od pierwszej terapii wysokoenergetycznej do zgonu oraz analizę typu matched-pair 

porównującą pacjentów z i bez wyładowań. Do każdego chorego z interwencją 

wysokoenergetyczną dopasowano podobnego w zakresie charakterystyki klinicznej (wiek w 

trakcie implantacji, płeć, typ urządzenia ICD/CRT-D, rok wszczepienia i czas od implantacji 

do pierwszej telemetrycznej transmisji) pacjenta bez terapii ICD. 

Średni okres obserwacji chorych po implantacji urządzenia wynosił 3.1 ± 1.7 lat oraz 

2.1 ± 0.4 lat po pierwszym wyładowaniu. Średni wiek badanych był równy 64 ± 13 lat, 78 % 

populacji stanowili mężczyźni. Pacjenci z CRT-D byli istotnie starsi w porównaniu z chorymi 

z ICD. Spośród 3809 badanych 950 (24.9 %) chorych miało implantowane jednojamowe ICD, 

1318 (34.6 %) pacjentów miało dwujamowe ICD, a 1541 (40.5 %) badanych miało 

wszczepione CRT-D.  

Nieskuteczna terapia antytachyarytmiczna (ang. antytachycardia pacing – ATP) 

poprzedzała wyładowanie u 1118 (29.4 %) pacjentów. U 58.7 % badanych pierwsza 

interwencja była adekwatną terapią spowodowaną utrwaloną arytmią komorową, a u 41.3 % 

pacjentów była to nieadekwatna terapia wysokoenergetyczna spowodowana inną niż 

komorowa arytmią. Najczęstszą przyczyną adekwatnych wyładowań był monomorficzny 

częstoskurcz komorowy (ang. ventricular tachycardia – VT), a w następnej kolejności 

migotanie komór (ang. ventricular fibrillation – VF) i polimorficzny częstoskurcz komorowy. 

Najczęstszą przyczyną nieadekwatnych terapii było natomiast migotanie/trzepotanie 

przedsionków, a w następnej kolejności tachykardia zatokowa lub częstoskurcz 

nadkomorowy. Przyczyny inne niż arytmia, takie jak szumy na elektrodzie, oversensing czy 

artefakty sygnału spowodowały 5 % interwencji ICD.  

Stwierdzono wyższe ryzyko zgonu w grupie chorych, u których pierwsze 

wyładowanie było spowodowane komorowym zaburzeniem rytmu w porównaniu z 

pacjentami, u których pierwszy shock był wynikiem arytmii nadkomorowej. Porównanie 



chorych z ICD, którzy w trakcie okresu obserwacji mieli wyładowanie spowodowane 

monomorficznym VT z pacjentami, u których terapia wysokoenergetyczna była wynikiem 

polimorficznego VT lub VF wykazało istotnie wyższe ryzyko zgonu w tej drugiej grupie 

badanych (HR: 1.35; 95 % CI: 1.01 – 1.81). W przeciwieństwie do chorych z ICD, w 

subpopulacji pacjentów z implantowanym CRT-D nie wykazano, by przeżycie różniło się 

znamiennie statystycznie pomiędzy chorymi z terapiami spowodowanymi polimorficznym 

VT, VF czy też monomorficznym VT (HR: 0.99; 95 % CI: 0.78 – 1.28). W porównaniu z 

pacjentami z terapią spowodowaną monomorficznym VT śmiertelność była niższa w grupie 

chorych z nieadekwatną interwencją spowodowaną tachykardią zatokową lub częstoskurczem 

nadkomorowym (HR: 0.60; 95 % CI: 0.47 – 0.76), a także u chorych z wyładowaniem 

spowodowanym inną niż arytmia przyczyną (HR: 0.49; 95 % CI: 0.33 – 0.73). Ryzyko zgonu 

było natomiast podobne u pacjentów z wyładowaniem będącym wynikiem monomorficznego 

VT jak i u chorych z interwencją ICD spowodowaną AF/AFL (HR: 0.84; 95 % CI: 0.69 – 

1.03). Powyższe wyniki były podobne zarówno w grupie badanych z implantowanym ICD jak 

i z CRT-D. Większość chorych, bo aż 86.1 % z adekwatną pierwszą terapią 

wysokoenergetyczną miała następnie w okresie obserwacji wyładowania adekwatne jak i 

nieadekwatne, natomiast w grupie pacjentów z pierwszą nieadekwatną terapią większość 

miała w dalszym okresie obserwacji jedynie wyładowania nieadekwatne (72.2 % pacjentów).    

Analiza typu matched-pair wykazała znamiennie wyższe ryzyko zgonu w trakcie 

okresu obserwacji u chorych z adekwatnym (HR: 2.82; 95 % CI: 2.46 – 3.24) jak i 

nieadekwatnym wyładowaniem (HR: 1.81; 95 % CI: 1.53 – 2.13) w porównaniu z pacjentami 

bez interwencji ICD. Badani z terapią wysokoenergetyczną spowodowaną arytmią komorową 

jak i z interwencją będącą wynikiem AF/AFL mieli istotnie wyższe ryzyko zgonu w 

porównaniu do chorych bez wyładowań (odpowiednio HR: 2.10; 95 % CI: 1.54 – 2.86 dla 

VF/VT, P < 0.0001; HR: 1.61; 95 % CI: 1.17 – 2.21 dla AF/AFL, P = 0.003). Nie stwierdzono 

natomiast istotnie wyższej śmiertelności u chorych z terapiami ICD spowodowanymi 

tachykardią zatokową, częstoskurczem nadkomorowym (HR: 0.97; 95 % CI: 0.68 – 1.37, P = 

0.86), arytmiami nieutrwalonymi (HR: 2.17; 95 % CI: 0.86 – 5.70), jak i przyczynami innymi 

niż zaburzenia rytmu serca (HR: 0.91; 95 % CI: 0.50 – 1.67, P = 0.76) w porównaniu z 

pacjentami bez wyładowań. W grupie chorych z nieadekwatnymi interwencjami natomiast 

jedynie badani z terapiami spowodowanymi AF/AFL mieli znamiennie wyższe ryzyko zgonu. 

Ograniczenie badania stanowił przede wszystkim brak danych dotyczących 

farmakoterapii. Ponadto wszyscy chorzy mieli wszczepione urządzenia jednego producenta. 



Podsumowując, w porównaniu z chorymi bez wyładowań, pacjenci z terapią 

wysokoenergetyczną spowodowaną arytmią komorową lub migotaniem przedsionków mieli 

istotnie wyższe ryzyko zgonu. Nie stwierdzono natomiast różnic w przeżyciu chorych z 

nieadekwatnymi wyładowaniami, które były wynikiem tachykardii zatokowej, częstoskurczu 

nadkomorowego lub innymi niż arytmia przyczynami w porównaniu z badanymi bez 

wyładowań. Wykazano ponadto, że gorsze rokowanie chorych z wyładowaniami jest bardziej 

związane z arytmią niż z samym faktem terapii wysokoenergetycznej.    


