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 Niewydolność serca (ang. heart failure – HF) z uwagi na częstość występowania, 

wysokie koszty terapii i złe rokowanie stanowi istotny problem medyczny. Z powodu 

częstych, nierzadko długotrwałych hospitalizacji schorzenie to stanowi poważne obciążenie 

dla systemów opieki zdrowotnej. Niestety według publikowanych danych liczba hospitalizacji 

z powodu HF, mimo stosowanych obecnie metod leczenia, nadal utrzymuje się na wysokim 

poziomie. Z tego powodu stale poszukuje się metod pozwalających zidentyfikować chorych 

najbardziej zagrożonych dekompensacją HF na kilka-kilkanaście dni przed wystąpieniem 

jawnego zaostrzenia choroby. Dzięki takiej informacji możliwa byłaby wczesna interwencja 

medyczna pozwalająca uniknąć dekompensacji i ewentualnej hospitalizacji.  

 Na łamach Am J Cardiol. ukazały się wyniki badania mającego na celu ocenę 

możliwości wykorzystania danych zebranych ze stymulatora resynchronizującego z funkcją 

kardiowertera-defibrylatora (ang. cardiac resynchronization therapy with cardioverter-

defibrillator – CRT-D) w ciągu 7 dni od wypisu ze szpitala do oceny ryzyka ponownej (tj. w 

ciągu 30 dni od wypisu) hospitalizacji z powodu dekompensacji HF u pacjentów z przewlekłą 

niewydolnością serca.  

 Retrospektywnej analizie poddano dane dostępne z takich badań klinicznych jak 

PARTNERS-HF (the Program to Access and Review Trending Information and Evaluate 

Correlation to Symptoms in Patients With Heart Failure; n=694 pacjentów), OFISSER (The 

OptiVol Fluid-Index InSync Sentry Registry; n=323), FAST (Fluid Accumulation Status Trial; 

n=146), CONNECT (Clinical Evaluation of Remote Notification to Reduce Time to Clinical 

Decision; n=313) oraz 80 przypadków medycznych. Z badania CONNECT do analizy 
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włączono jedynie chorych zakwalifikowanych do grupy kontrolnej, w której implantowano 

CRT-D, a którzy nie byli monitorowani z powodu migotania przedsionków. 

 Warunkiem włączenia do analizy pacjentów z CRT-D było posiadanie co najmniej 90-

dniowego follow-up’u z urządzenia. Z całej grupy z w/wym. badań klinicznych liczącej 1561 

pacjentów analizie poddano chorych, którzy byli hospitalizowani z powodu HF i dla których 

dostępne były dane dotyczące 30-dniowego okresu po wypisie ze szpitala. Wszystkie 

analizowane parametry uzyskano z CRT-D firmy Medtronic. Analizie poddano takie dane z 

pamięci urządzenia jak: impedancja śródklatkowa, parametry dotyczące migotania 

przedsionków (ang. atrial fibrillation – AF), częstość akcji serca w nocy (ang. night heart 

rate – NHR) oraz zmienność akcji serca (ang. heart rate variability – HRV). Na parametry 

dotyczące AF składały się: odsetek czasu trwania AF (AF burden), częstość akcji komór w 

trakcie AF oraz odsetek stymulacji resynchronizującej.  

 Analizie poddano dane z implantowanego urządzenia w ciągu 7 dni po hospitalizacji z 

powodu dekompensacji HF, a następnie określano czy dzięki nim możliwe jest 

zidentyfikowanie pacjentów o podwyższonym ryzyku ponownej hospitalizacji w ciągu 30 dni 

od wypisu ze szpitala. Z tego względu dla każdego parametru stworzono skalę, dzięki której 

każdej wartości parametru przyporządkowano określoną wartość punktową. Następnie punkty 

otrzymane za wszystkie parametry sumowano. Na podstawie otrzymanego sumarycznego 

wyniku oceniano ryzyko ponownej hospitalizacji.  

 Średni okres obserwacji 1561 pacjentów wybranych z 4 badań wynosił 373±146 dni. 

W tym czasie u 208 pacjentów (13 %) wystąpiło 331 hospitalizacji z powodu HF. Po 

wykluczeniu z analizy chorych, dla których nie dysponowano danymi dotyczącymi 30-

dniowego okresu obserwacji po hospitalizacji ostatecznej analizie poddano 254 hospitalizacje, 

które wystąpiły u 166 pacjentów. Ponowne zaostrzenie HF powodujące przyjęcie do szpitala 

po raz kolejny w ciągu 30 dni wystąpiło w 34 przypadkach, łącznie u 27 chorych. Nie 

zanotowano istotnych statystycznie różnic w charakterystyce podstawowej między grupą 

pacjentów ponownie hospitalizowanych, a pozostałymi chorymi nie wymagającymi 

ponownego przyjęcia do szpitala. Analiza jednoczynnikowa wykazała, że predykatorami, 

które mogą zidentyfikować chorych o dużym ryzyku ponownego przyjęcia do szpitala z 

powodu zaostrzenia HF są: impedancja, AF, parametry dotyczące AF oraz NHR. W modelu 

wieloczynnikowym niezależnymi predyktorami ponownej hospitalizacji były: impedancja 

śródklatkowa i dane dotyczące AF, a najsilniejszym predyktorem była impedancja. Jedynym 

parametrem, który nie był predyktorem ponownej hospitalizacji z powodu HF był HRV i z 

tego względu nie był dalej ujęty w skali oceny ryzyka. Dla pozostałych istotnych parametrów 



stworzono specjalne skale punktowe. Po zsumowaniu punktów za wszystkie z parametrów 

otrzymano wynik punktowy na podstawie którego, w zależności od otrzymanego wyniku, 

pacjentów podzielono na 3 grupy. Spośród chorych, którzy wg stworzonej skali otrzymali ≥ 3 

punkty (n=54), 35 % pacjentów było ponownie przyjętych do szpitala w ciągu 30 dni, a 51 % 

w ciągu 60 dni. W przeciwieństwie do tej grupy, wśród chorych, którzy wg skali otrzymali 0 

punktów (n=55) jedynie 2 % w ciągu 30 dni i 7 % w ciągu 60 dni było ponownie 

hospitalizowanych z powodu HF. Ryzyko ponownego przyjęcia do szpitala chorych, którzy 

wg stworzonej skali otrzymali ≥ 3 punkty było o 23 razy większe w porównaniu z pacjentami, 

których wynik w skali wynosił 0 (HR 22.7, 95% CI 3.2-161.7, p<0.002). Grupa chorych z 3 

lub więcej punktami była także istotnie bardziej zagrożona ponownym przyjęciem do szpitala 

w porównaniu z grupą z 1 lub 2 punktami (HR 4.11, 95% CI 2.01-8.39, p <0.001), natomiast 

badani, którzy w tej skali otrzymali 1 lub 2 punkty nie byli istotnie bardziej zagrożeni 

ponowną hospitalizacją w porównaniu z grupą z 0 punktami (HR 5.5, 95% CI 0.8-40.8). 

Czułość, specyficzność, pozytywna i negatywna wartość predykcyjna dla wyniku w skali 

punktowej wynoszącego 3 lub więcej wynosiła odpowiednio 56 %, 84 %, 35 % oraz 93 %, a 

dla wyniku ≥ 1 punkt wynosiła odpowiednio 97 %, 25 %, 17 % i 98 %. Po uwzględnieniu w 

analizie wieloczynnikowej takich parametrów jak: wiek, płeć, klasa NYHA, długość pobytu 

w szpitalu stworzona skala była w stanie niezależnie zidentyfikować pacjentów zagrożonych 

ponowną hospitalizacją z powodu HF (HR 25.4, 95% CI 3.6-179.0, p=0.001 dla wysokiej vs 

niskiej punktacji w skali; HR 5.9, 95% CI 0.8-41.9, p=0.08 dla średniej vs niskiej punktacji w 

skali). 

 Stale rośnie liczba implantowanych urządzeń kardiologicznych dostarczających coraz 

więcej danych. W omawianej pracy dowiedziono, że dzięki danym uzyskanym z 

implantowanego urządzenia w ciągu 7 dni po hospitalizacji z powodu HF możliwe jest 

zidentyfikowanie pacjentów o wysokim ryzyku ponownej hospitalizacji w ciągu 30 dni od 

wypisu.  


