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 Liczba pacjentów z wszczepialnymi urządzeniami kardiologicznymi, takimi jak 

stymulatory serca i kardiowertery-defibrylatory (ang. implantable cardioverter-defibrillator – 

ICD), stale wzrasta. U części chorych z implantowanymi urządzeniami z uwagi na choroby 

współistniejące muszą zostać wykonane różne badania dodatkowe, wśród nich rezonans 

magnetyczny (ang. magnetic resonance imaging – MRI). Dane dotyczące przeprowadzania 

MRI w tej grupie pacjentów są niejednoznaczne – niektóre wskazują na możliwość 

zaburzenia funkcjonowania urządzenia spowodowaną tym badaniem, podczas gdy inne 

potwierdzają, że wykonanie MRI jest w większości przypadków bezpieczną procedurą. 

Ponadto niektóre najnowsze kardiostymulatory i kardiowertery-defibrylatory umożliwiają 

przeprowadzenie MRI.    

 Na łamach Europace ukazały się wyniki rejestru Europejskiego Stowarzyszenia Rytmu 

Serca, którego celem była analiza doświadczeń związanych z wykonywaniem MRI u 

pacjentów z implantowanymi urządzeniami kardiologicznymi, takimi jak kardiostymulatory i 

kardiowertery-defibrylatory.  

 Dane pochodziły z 51 ośrodków z różnych krajów Europy. 71,7 proc. z nich stanowiły 

szpitale kliniczne, 13,2 proc. szpitale prywatne, pozostałe natomiast ośrodki były szpitalami 

innych typów. W 27,8 proc. badanych ośrodków średnia liczba implantowanych 

rozruszników w pierwszej połowie 2012 r. wynosiła powyżej 200, w 58,3 proc. liczba 

implantacji zawierała się w przedziale 50-200 stymulatorów, natomiast 13,9 proc. szpitali 

wszczepiło mniej niż 50 rozruszników. Średnia liczba implantowanych ICD w tym samym 

okresie w 16,7 proc. badanych ośrodków przekraczała 50 urządzeń, w 50 proc. szpitali 
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wynosiła 50-100 urządzeń, natomiast w 33,3 proc. mniej niż 50 ICD. Określono również ilość 

wykonywanych badań MRI serca w ankietowanych ośrodkach. I tak w 36,8 proc. badanych 

szpitali rocznie wykonywano mniej niż 100 MRI serca, w 42,1 proc. ośrodków 

przeprowadzano 100-1000 tych badań na rok, natomiast w 21,1 proc. – ponad 1000.   

 Według rejestru w 55,2 proc. ośrodków nigdy nie przeprowadzono MRI u pacjenta z 

kardiostymulatorem bez certyfikatu do badań MRI, a w 65,8 proc. szpitali nie wykonano MRI 

u chorego z ICD niedopuszczonym do MRI. W trzech ośrodkach, w których wykonano MRI 

u pacjenta z wszczepionym urządzeniem bez certyfikatu, obserwowano problemy z 

sensingiem oraz stymulacją, natomiast w dwóch szpitalach wykonano rewizję i wymianę 

elektrod/urządzenia. Nie odnotowano śmiertelnych powikłań związanych z 

przeprowadzeniem badania w tej grupie pacjentów. W przypadku wykonania MRI u chorych 

z przystosowanym do tego urządzeniem jedynie w jednym szpitalu zaobserwowano 

przemijające zaburzenia sensingu i stymulacji. 

 Decyzja o wykonywaniu MRI u pacjentów z rozrusznikiem bez certyfikatu do badań 

MRI podyktowana była w 1/3 przypadków nagłą sytuacją kliniczną, w której korzyści 

przewyższały ryzyko związane z badaniem. W wielu ośrodkach przed przeprowadzeniem 

MRI brano pod uwagę siłę pola magnetycznego. I tak w 32 proc. badanych szpitali rozważano 

by wykonanie MRI u chorych z kardiostymulatorem jedynie w przypadku pola o sile 0,5-1,5 

T. W przypadku pacjentów z ICD niedopuszczonym do badania MRI jedynie 13,2 proc. 

ośrodków wykonałoby MRI pod warunkiem użycia słabego pola magnetycznego. Wykonanie 

MRI innej poza klatką piersiową części ciała rozważałoby 10-13 proc. ankietowanych.  

 W rejestrze zadano także pytanie dotyczące liczby wszczepianych urządzeń z 

certyfikatem do badań MRI. Co się okazało? W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2012 r. 

17,1 proc. szpitali nie implantowało żadnego tego typu rozrusznika, 34,3 proc. ośrodków 

wszczepiło mniej niż 10 kardiostymulatorów, 40 proc. szpitali wykonało 10-50 implantacji, a 

w 8,6 proc. ośrodków implantowano ponad 50 rozruszników dopuszczonych do MRI. 

Implantacja ICD umożliwiających wykonywanie MRI przedstawiała się następująco: w 60 

proc. ośrodków nie wszczepiono żadnego takiego urządzenia, w 34,3 proc. badanych szpitali 

implantowano mniej niż 10 takich ICD, a w 5,6 proc. ośrodków 10 i więcej tego typu 

urządzeń. Jedynie w 5,7 proc. szpitali wszczepiane urządzenia z certyfikatem do MRI 

stanowiły ponad połowę wszystkich implantowanych urządzeń.  

 Za główne wskazanie do implantacji urządzeń dopuszczonych do wykonywania badań 

MRI uznawano w 73,5 proc. szpitali aktualny stan pacjenta wskazujący na konieczność 

wykonywania MRI w przyszłości. 1/5 ankietowanych uważa, że urządzenia z certyfikatem do 



MRI powinny być wszczepiane u wszystkich pacjentów. Za główne ograniczenie implantacji 

tego typu urządzeń wskazano w 70,9 proc. ośrodków wysoką cenę w/wym. urządzeń.  

 Według szacunkowych danych niemal 75 proc. chorych z wszczepionymi 

urządzeniami będzie wymagać w różnym czasie i z różnych wskazań wykonania MRI. 

Zarówno europejskie, jaki i amerykańskie zalecenia dopuszczają wykonanie MRI u chorych z 

implantowanymi urządzeniami bez certyfikatu do MRI jedynie w nagłych sytuacjach, w 

przypadkach zagrożenia życia, gdy korzyści przekraczają potencjalne ryzyko związane z 

wykonaniem badania. Rozwiązaniem problemu są nowe urządzenia dopuszczone do 

wykonywania badań MRI, niestety z uwagi na ich wysoką cenę są one implantowane u 

niewielkiego odsetka pacjentów.  


