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Komorowe zaburzenia rytmu i nagły zgon sercowy są powodem około połowy 

zgonów wśród pacjentów z niewydolnością serca, a szczególnie u tych z łagodniejszymi 

objawami. Leki antyarytmiczne niestety nie tylko nie zmniejszają ryzyka komorowych 

zaburzeń rytmu, co więcej, niektóre z nich mogą je nawet zwiększać. Kardiowertery-

defibrylatory (ang. implantable cardioverter-defibrillator – ICD) to urządzenia wszczepianie 

w ramach prewencji pierwotnej lub wtórnej nagłego zgonu sercowego i których zadaniem jest 

detekcja i przerwanie groźnych dla życia komorowych zaburzeń rytmu serca. Wpływ 

kardiowerterów-defibrylatorów na redukcję nagłych zgonów sercowych oraz śmiertelności 

całkowitej został udowodniony w licznych badaniach klinicznych. Dowiedziono również, że 

wydłużenie czasu detekcji arytmii zmniejsza częstość występowania nieadekwatnych terapii 

urządzenia. Niewiele natomiast jest publikowanych danych dotyczących wpływu sposobu 

zaprogramowania detekcji arytmii na hospitalizacje oraz koszty leczenia.  

Celem opublikowanego na łamach JAMA badania była ocena wpływu 

zaprogramowanego wydłużonego czasu detekcji arytmii komorowych na liczbę i długość 

hospitalizacji oraz koszty leczenia. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane uzyskane z 

badania ADVANCE III (the Avoid Delivering Therapies for Non-sustained Arrhythmias in 

ICD Patients III Trial). Do tego badania, w którym uczestniczyły 94 ośrodki z całego świata, 

między 2008 r. a 2010 r. włączano pacjentów z pierwszorazowo implantowanym ICD. 

Chorych randomizowano do ramienia wydłużonego czasu detekcji arytmii komorowych, w 

którym zaprogramowana liczba pobudzeń niezbędnych do wykrycia arytmii wynosiła 30 z 40 

lub do ramienia standardowego czasu detekcji – wymagane 18 z 24 pobudzeń do detekcji 
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arytmii. W obu grupach w zakresie terapii arytmii komorowych włączona była terapia 

antytachyarytmiczna (ang. antitachycardia pacing – ATP) w trakcie ładowania 

kondensatorów, a następnie wyładowania wysokoenergetyczne. Wszyscy chorzy byli 

rutynowo kontrolowani w warunkach ambulatoryjnych co 3 miesiące przez okres 1 roku po 

wszczepieniu urządzenia.  

W badaniu zrandomizowano 1902 chorych, z których 948 badanych przydzielono do 

ramienia wydłużonego czasu detekcji arytmii, a 954 pacjentów do ramienia standardowego 

czasu detekcji. Grupy badane nie różniły się w zakresie charakterystyki podstawowej. 

W trakcie 12. miesięcznego okresu obserwacji u 546 chorych doszło łącznie do 865 

hospitalizacji, z czego 473 pobyty w szpitalu wystąpiły u 302 badanych z grupy 

standardowych ustawień czasu detekcji arytmii komorowych, a 392 hospitalizacje wystąpiły u 

244 pacjentów z grupy wydłużonej detekcji arytmii. Wydłużenie czasu detekcji arytmii 

wiązało się z wydłużeniem czasu do pierwszej hospitalizacji z jakiejkolwiek przyczyny (HR: 

0.81, 95 % CI: 0.68 – 0.95; P = 0.01), a także z wydłużeniem czasu do pierwszej 

hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych (HR: 0.81, 95 % CI: 0.67 – 0.98; P = 0.03) 

oraz z redukcją częstości hospitalizacji z jakiejkolwiek przyczyny (HR: 52.3, 95 % CI: 47.7 – 

57.3 vs HR: 43.8, 95 % CI: 39.6 – 48.4) i długości hospitalizacji (HR: 470, 95 % CI: 456 – 

484 vs HR: 407, 95 % CI: 394 – 421 na 100 osobolat). Nie stwierdzono natomiast różnic w 

zakresie śmiertelności pomiędzy obiema badanymi grupami. Podobne wyniki otrzymano dla 

liczby i długości hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych. Ponadto wydłużenie czasu 

detekcji arytmii komorowych wiązało się ze średnią redukcją kosztów leczenia z powodu 

hospitalizacji wynoszącą 299 $/osobolat oraz z redukcją kosztów związanych z 

hospitalizacjami z przyczyn sercowo-naczyniowych wynoszącą 329 $/osobolat.           

Główne ograniczenie badania stanowi sposób w jaki oszacowano koszty leczenia – nie 

bezpośrednio, ale wyrażone w osobolatach, a także jedynie 1-roczny okres obserwacji. 

 Podsumowując: wydłużenie czasu detekcji arytmii komorowych oraz 

zaprogramowanie ATP w trakcie ładowania kondensatorów u pacjentów z ICD jest związane 

z wydłużeniem czasu do pierwszej hospitalizacji, redukcją częstości hospitalizacji, 

skróceniem czasu hospitalizacji, a także ze zmniejszeniem kosztów leczenia w porównaniu z 

standardowym czasem detekcji arytmii. Redukcja częstości hospitalizacji była głównie 

związana z redukcją hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych (P = 0.004). Wyniki 

omawianego badania są zgodne z wynikami badania RELEVANT, do którego włączano 

chorych z nieischemiczną kardiomiopatią leczonych za pomocą terapii resynchronizującej z 

funkcją kardiowertera-defibrylatora.  


