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Stymulatory serca stosuje się szeroko  w leczeniu pacjentów z różnymi formami 
bradyarytmii. We Włoszech, gdzie przeprowadzono to badanie, w 2013 roku 
implantowano około 900 urządzeń/milion osób. Stale obserwuje się również postęp 
technologiczny w zakresie tych urządzeń, które wyposażane są w coraz to nowe 
funkcje, mające szczególne zastosowanie u wybranych pacjentów.  

Celem opublikowanego na łamach Europace obserwacyjnego, wieloośrodkowego 
badania była 1/ ocena wyboru rodzaju kardiostymulatora oraz 2/ sposobów jego 
zaprogramowania w zależności od charakterystyki klinicznej pacjenta. Do badania 
włączono 1858 kolejnych chorych, którzy mieli rutynowo kontrolowane wszczepione 
urządzenie między lutym 2015r. a lipcem 2015r. w  uczestniczących w badaniu 
ośrodkach.  

Średni wiek badanych chorych wynosił 71.3 ± 13.6 lat, 53.8% chorych stanowili 
mężczyźni. Najczęstszym wskazaniem do implantacji urządzenia była choroba węzła 
zatokowego (ang. sick sinus syndrome - SSS) (31.8%), a kolejnym przetrwały blok 
przedsionkowo-komorowy (ang. atrioventricular – AV) III stopnia (20.3%) oraz 
przetrwałe migotanie przedsionków (ang. atrial fibrillation – AF) z bradyarytmią (11.2%).  

Do analizy wyboru rodzaju wszczepionego urządzenia zależnie od klinicznych 
wskazań włączono 1620 chorych. Dla każdej grupy chorych tj. pacjentów z SSS, chorych 
z przetrwałym, zaawansowanym blokiem AV, z napadowym blokiem AV, z omdleniem 
neurokardiogennym oraz chorych z migotaniem przedsionków i bradyarytmią określono 
rodzaj stymulatora (jedno- bądź dwujamowy, z lub bez funkcji rate-response, z bądź bez 
algorytmów promujących własne przewodzenie AV itp.), jaki powinni oni mieć 
wszczepiony. Ogólnie, w całej grupie badanej odpowiedni do schorzenia stymulator 
serca  wszczepiono u 64.3% pacjentów. Najmniejsze prawdopodobieństwo otrzymania 
właściwego typu stymulatora cechowało pacjentów z omdleniem neurokardiogennym, 
gdyż jedynie 52.7% chorych otrzymało odpowiednie urządzenie wyposażone w 
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algorytm zapobiegający omdleniom. Chorzy z przetrwałym blokiem AV mieli natomiast 
największe prawdopodobieństwo otrzymania właściwego dla ich schorzenia 
kardiostymulatora (80.8%). Częstą kwestią pomijaną przy implantacji  było 
zastosowanie stymulatorów bez algorytmów promujących własne przewodzenie AV u 
chorych bez przetrwałego bloku AV (38.1%).  

Chorych, u których wszczepiono urządzenie zgodne ze wskazaniami klinicznymi 
poddano następnie analizie pod kątem sposobu zaprogramowania. W całej grupie 
badanej 76.2% chorych miało odpowiednio zaprogramowany kardiostymulator. 
Podobnie jak w przypadku wyboru typu stymulatora, chorzy z omdleniami 
neurokardiogennymi  mieli najmniejsze prawdopodobieństwo odpowiedniego 
zaprogramowania urządzenia (47.8%) czyli aktywacji  algorytmów dedykowanych 
schorzeniu podstawowemu. Chorzy z przetrwałym blokiem AV byli natomiast 
najczęściej odpowiednio zaprogramowani (80.9%).  

Analiza wieloczynnikowa wykazała, że prawdopodobieństwo niewłaściwego 
doboru kardiostymulatora było największe u chorych poddanych implantacji w bardziej 
odległej przeszłości (HR 3,26). Najmniejsze natomiast prawdopodobieństwo takiego 
błędnego postępowania było wskazanie do implantacji w postaci przetrwałego bloku AV 
(HR 0,46) lub AF z bradyarytmią (HR 0,59), a także wykonanie zabiegu w dużym ośrodku 
implantacyjnym (>350 zabiegów/rok) (HR 0,42).  Prawdopodobieństwo niewłaściwego 
zaprogramowania stymulatora było największe u chorych poddawanych wymianie 
baterii urządzenia (HR 2,42) oraz implantacji  z powodu omdlenia neurokardiogennego 
(HR 3.27), a  najmniejsze  u chorych z przetrwałym blokiem AV (HR 0,57) bądź z AF z 
wolną odpowiedzią komór (HR 0.57). 

Podsumowując, niemal u 1/3 chorych, którzy mieli wszczepiony 
kardiostymulator urządzenie nie było odpowiednio dobrane do schorzenia, które 
stanowiło wskazanie do implantacji. Zaprogramowanie stymulatora odpowiednio do 
schorzenia  miało miejsce u 76,2% badanych. Pomimo postępu technologicznego 
obejmującego stymulatory serca największym wyzwaniem wydaje się poprawa wiedzy 
lekarzy w zakresie odpowiedniego doboru rodzaju, a następnie właściwego 
zaprogramowania wszczepianych przez nich urządzeń do schorzenia danego pacjenta.  
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W omówionym badaniu rejestrowym, przeprowadzonym w 7 ośrodkach 
elektroterapii we Włoszech, dokonano  wnikliwej analizy wielu zgromadzonych danych w 
celu określenia, czy chorym wszczepiono kardiostymulator zgodnie z  wskazaniami 
aktualnych wytycznych ESC oraz czy urządzenia te właściwie programowano. 
Próbowano też znaleźć ewentualne  przyczyny niewłaściwego postępowania. 
Prawidłowo wybrane urządzenie powinno:  umożliwiać promowanie większości 
fizjologicznych funkcji ważnych dla układu sercowo-naczyniowego, zwiększać 



 
 

bezpieczeństwo pacjenta oraz wydłużać żywotność kardiostymulatora. Dlatego 
uwzględniono następujące programowalne funkcje: 1/ zachowanie, o ile to możliwe, 
synchronii przedsionkowo-komorowej, 2/ unikanie zbędnej stymulacji komorowej, 3/ 
automatyczną kontrolę progu stymulacji i regulację wielkości impulsu stymulującego, 4/ 
wykorzystanie funkcji rate response u osób z niewydolnością chronotropową, 5/ 
zastosowanie specjalistycznych algorytmów do leczenia omdleń neurokardiogennych. 
Okazało się, że w bardzo wielu przypadkach, mimo dostępu do nowoczesnych 
kardiostymulatorów, chorych wszczepiano a następnie programowano urządzenia 
niezgodnie z bieżącą wiedzą i wytycznymi. Stwierdzono praktycznie wszystkie możliwe 
opcje niewłaściwego postępowania. Chyba najczęstsze i praktycznie ważne było nie 
stosowanie algorytmów eliminujących zbędną stymulacje komorową, a także 
niewłaściwa stymulacja u chorych z omdleniami neurokardiogennymi.   Lepiej było w 
większych ośrodkach elektrotroterapii. A jak by to wyglądało w naszym kraju? Może 
warto takie badanie powtórzyć? 
 


