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 Najczęściej do stymulacji komorowej wykorzystuje się elektrodę prawokomorową 

implantowaną w okolice koniuszka prawej komory serca. Wynika to z faktu, że zabieg 

wszczepienia elektrody w w/wym. miejsce jest relatywnie prosty, a elektroda tam 

umieszczona jest stabilna. Większość pacjentów po wszczepieniu rozrusznika serca pozostaje 

przez wiele lat w stabilnym stanie klinicznym, a posiadane urządzenie nie upośledza w 

istotnym stopniu ich jakości życia. Nie mniej jednak publikowane dane dostarczyły dowodów 

na to, iż stymulacja prawej komory za pomocą elektrody zlokalizowanej w jej koniuszku 

pogarsza funkcję lewej komory powodując dyssynchronię skurczu. Ponadto przewlekła 

stymulacja koniuszkowa przyczynia się do rozwoju niewydolności serca (ang. heart failure – 

HF) oraz jest związana ze zwiększoną chorobowością i śmiertelnością w grupie chorych 

wymagających stałej stymulacji prawokomorowej. Wydaje się, że u pacjentów z zachowaną 

prawidłową funkcją skurczową lewej komory serca rozwój niewydolności serca oraz wzrost 

śmiertelności występuje nie po kilku, ale po wielu latach stymulacji.   

Celem opublikowanego na łamach Europace badania była ocena częstości 

występowania i predyktorów rozwoju niewydolności serca w średnioterminowym okresie 

obserwacji u pacjentów wymagających stałej stymulacji serca. Do tego retrospektywnego 

badania włączono wszystkich dorosłych chorych, u których wszczepienie stymulatora bądź 

jego wymiana były wykonane między 2003 a 2010 rokiem w Szpitalu Santa Maria della 

Stella w Orvieto we Włoszech. Pacjenci mieli typowe wskazania do stałej stymulacji jedno- 

lub dwujamowej. Z analizy wyłączono chorych z stwierdzoną dysfunkcją skurczową lewej 
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komory (frakcja wyrzutowa lewej komory ≤ 35 %) bądź wcześniej zdiagnozowaną 

niewydolnością serca. Elektrodę przedsionkową standardowo implantowano w okolice uszka 

prawego przedsionka, natomiast elektrodę prawokomorową w okolice koniuszka prawej 

komory. Ocena wyjściowa chorych obejmowała wywiad, badanie fizykalne, 12-

odprowadzeniowe EKG oraz badanie echokardiograficzne z oceną frakcji wyrzutowej lewej 

komory (ang. left ventricular ejection fraction – LVEF). W trakcie okresu obserwacji pacjenci 

byli poddawaniu regularnym kontrolom co 6. miesięcy. Podczas tych wizyt poza wywiadem i 

badaniem fizykalnym rutynowo kontrolowano implantowane urządzenia. Na złożony punkt 

końcowy składał się zgon spowodowany niewydolnością serca lub hospitalizacja 

spowodowana HF.  

Między 2003 a 2010 r. do badania włączono 490 kolejnych pacjentów, którzy mieli 

LVEF > 35 % i nie mieli wcześniej zdiagnozowanej niewydolności serca. Spośród tych 

chorych 352 badanych miało implantowany stymulator de novo, natomiast pozostałych 138 

badanych miało w tym czasie wymianę urządzenia. Średni wiek pacjentów wynosił 77 ± 8 lat, 

59 % (291) chorych stanowili mężczyźni. Blok lewej odnogi pęczka Hisa (ang. left bundle 

branch block – LBBB) stwierdzono u 30 (8 %) pacjentów, blok prawej odnogi pęczka Hisa 

(ang. right bundle branch block – RBBB) u 45 (12 %) chorych, a brak własnego rytmu u 5 

pacjentów. LVEF <  50 % przed implantacją urządzenia zdiagnozowano u 64 (13 %) 

badanych.  

Najczęstszym wskazaniem do implantacji kardiostymulatora był zespół chorej zatoki – 

rozrusznik serca z tego powodu miało wszczepionych 212 (43 %) pacjentów. Ponadto 155 (32 

%) chorych miało implantowane urządzenie z powodu bloku przedsionkowo-komorowego, 

88 (18 %) z powodu migotania przedsionków z wolną odpowiedzią komór, 29 (6 %) z 

powodu zespołu zatoki szyjnej, a 6 (1 %) z powodu omdleń wazowagalnych. W sumie do 

badania włączono 332 (68 %) chorych z implantowanym stymulatorem typu DDD, 53 (11 %) 

z urządzeniem typu DDDR, 73 (15 %) z stymulatorem typu VVI, 23 (4 %) z rozrusznikiem 

typu VVIR, 5 (1 %) z urządzeniem typu VDD oraz 4 (1 %) z stymulatorem AAI.   

W czasie średniego okresu obserwacji wynoszącego 27 ± 21 miesięcy złożony punkt 

końcowy wystąpił u 32 (7 %) pacjentów, z czego 8 (2 %) chorych zmarło, 29 (6 %) pacjentów 

było hospitalizowanych z powodu niewydolności serca, a u 5 badanych wystąpiły obie 

składowe złożonego punktu końcowego. Średni łączny odsetek stymulacji komory w okresie 

obserwacji wynosił 65 ± 36 %. Do analizy czynników wpływających na złożony punkt 

końcowy włączono takie wyjściowe parametry kliniczne jak: starszy wiek > 75 lat, płeć 

męską, LBBB, przewlekłą chorobę wieńcową, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, przewlekłą 



obturacyjną chorobę płuc, przewlekłą chorobę nerek, LVEF < 50 %, stymulację w trybie 

VVI/VVIR, odsetek stymulacji komorowej > 95 % oraz wcześniej implantowany stymulator. 

W analizie jednoczynnikowej wyjściowymi parametrami istotnie statystycznie związanymi z 

złożonym punktem końcowym był: 

 starszy wiek > 75 lat (HR 3.76; 95 % CI 1.3 – 11.2; P = 0.018),  

 LBBB (HR 5.33; 95 % CI 1.8 – 15.9; P = 0.003),  

 przewlekła obturacyjna choroba płuc (HR 2.94; 95 % CI 1.2 – 7.1; P = 0.017), 

 przewlekła choroba nerek (HR 5.43; 95 % CI 2.3 – 13.1; P < 0.001), 

 LVEF < 50 % (HR 9.72; 95 % CI 4.0 – 23.7; P < 0.001).  

Analiza wieloczynnikowa wykazała natomiast, że jednymi wyjściowymi danymi klinicznymi 

związanymi istotnie statystycznie ze złożonym punktem końcowym był LBBB (HR 3.50; 95 

% CI 1.1 – 11.1; P = 0.033) oraz LVEF < 50 % (HR 5.1; 95 % CI 1.9 – 14.2; P = 0.002). 

W/wym. parametry okazały się niezależnymi predyktorami zgonu spowodowanego 

niewydolnością serca bądź hospitalizacji związanej z HF, a pacjenci z oboma tymi 

czynnikami (LBBB oraz LVEF < 50%) mieli największe ryzyko zgonu lub hospitalizacji 

spowodowanej niewydolnością serca.  

 Głównym ograniczeniem badania był retrospektywny charakter analizy. Ponadto, z 

uwagi na fakt niezbyt dużej liczby pacjentów, u niewielu chorych wystąpił złożony punkt 

końcowy. Prócz tego, regularna ocena echokardiograficzna pacjentów w okresie obserwacji 

mogłaby dostarczyć dodatkowych, istotnych danych klinicznych.   

Podsumowując, większość pacjentów z typowymi wskazaniami do implantacji jedno- 

lub dwujamowego kardiostymulatora i zachowaną funkcją skurczową lewej komory serca 

pozostaje w stabilnym stanie klinicznym po wszczepieniu urządzenia. Jednakże u około 7 % 

chorych dochodzi do rozwoju przewlekłej niewydolności serca w trakcie średniego okresu 

obserwacji wynoszącego ok. 27 miesięcy, a niezależnymi czynnikami związanymi z 

wystąpieniem hospitalizacji spowodowanej niewydolnością serca lub zgonem z powodu HF 

była frakcja wyrzutowa lewej komory wynosząca poniżej 50 % przed implantacją urządzenia 

oraz blok lewej odnogi pęczka Hisa.   

 


