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 Rejestr REPLACE, którego wyniki opublikowano w doniesieniu „Complication Rates 
Associated With Pacemaker or Implantable Cardioverter-Defibrillator Generator Replacements and 
Upgrade Procedures Results From the REPLACE Registry”, był prospektywnym, wieloośrodkowym 
rejestrem klinicznym, w którym zbierano dane na temat zabiegów wymiany lub rozbudowy CIEDs. 
Kryteria włączenia i wyłączenia z rejestru podsumowano w Tabeli 1. Autorzy z góry zdefiniowali dwie 
grupy badane: pacjentów poddawanych prostym wymianom urządzenia (grupa 1) i pacjentów 
poddawanych zabiegom rozbudowy układu wymagających doszczepienia co najmniej jednej 
elektrody (grupa 2). Obserwowane powikłania podzielono na duże i małe (wyszczególnione w Tabeli 
2.). Postępowanie około zabiegowe, w tym leczenie przeciwkrzepliwe, było zależne od ośrodka, ale 
we wszystkich ośrodkach przestrzegano chirurgicznego przygotowania pola operacyjnego i 
stosowano dożylną profilaktykę antybiotykową.  

 Obserwacja odległa trwała 6 miesięcy i przewidywała kontrolę loży do 30 dni po zabiegu, 
kontakt osobisty lub telefoniczny po 3 miesiącach i wizytę kończącą po 6 miesiącach. Wszystkie 
obserwowane powikłania były oceniane przez niezależny Komitet Zdarzeń Klinicznych. 
Niespodziewane sytuacje kliniczne, które wystąpiły w grupie 2, takie jak: nieplanowana potrzeba 
usunięcia elektrody lub nieudana implantacja elektrody lewokomorowej z powodów anatomicznych, 
nie były klasyfikowane jako powikłania. Aby uzyskać zadawalającą precyzję wyników w analizie 
intention-to-treat, autorzy założyli docelową grupę 1000 pacjentów w grupie 1 i 750 w grupie 2.  

 Pomiędzy lipcem 2007 a listopadem 2008, z 74 ośrodków do rejestru włączono 1750 
pacjentów z czego do ostatecznej analizy zakwalifikowano 1031 do grupy 1 i 713 do grupy 2; follow-
up zakończono w czerwcu 2009. Wszystkie wizyty kontrolne odbyło ok. 98% pacjentów. Pacjenci w 
grupie 2 mieli istotnie niższą frakcję wyrzutową lewej komory, wyższą klasę NYHA, częstszy wywiad 
przebytego zawału serca lub zabiegu kardiochirurgicznego. W grupie 1 pacjenci mieli większe 
prawdopodobieństwo posiadania kardiowertera-defibrylatora (ICD) lub układu resynchronizującego 
(CRT) przed wymianą.  

 W grupie 1 nie zanotowano zgonów. W grupie 2 zmarło ośmiu pacjentów, z czego u sześciu 
podejmowano próbę implantacji elektrody lewokomorowej – u dwóch przezżylnie a u czterech 
kardiochirurgicznie).  

 W ciągu 6 miesięcy obserwacji duże powikłania wystąpiły u 4% (95% CI: 2,9-5,4) pacjentów w 
grupie 1. Głównymi powikłaniami były: uszkodzenie lub dyslokacja elektrody, infekcja, krwiak, 
ponowna lub przedłużona hospitalizacja. Powikłania około zabiegowe wystąpiły w 0,2% (95% CI: 0,0-
0,7) a w ciągu kolejnych 6 miesięcy w 4.0% (95% CI: 2,9-5,4). Małe powikłania, głównie: krwiak, 



nieprawidłowości w gojeniu rany pooperacyjnej lub przedłużony ból loży, wystąpiły u 7,4% (95% CI: 
5,9-9,1) pacjentów. 

 W grupie 2, w ciągu 6 miesięcy obserwacji, duże powikłania wystąpiły u 15,3% (95% CI:12,7-
18,2). Były to przede wszystkim: uszkodzenie lub dyslokacja elektrody (ok. połowa powikłań), 
ponowna lub przedłużona hospitalizacja, zgon, infekcja związana z CIED. Powikłania około zabiegowe 
wystąpiły w 2,4% (95% CI: 1,4-3,8) a w ciągu kolejnych 6 miesięcy w 14.0% (95% CI: 11,6-16,8). Małe 
powikłania wystąpiły u 7,6% (95% CI: 5,7-9,8) i były to: krwiak, nieprawidłowości w gojeniu rany 
pooperacyjnej oraz działania związane z suboptymalną pracą elektrod (głównie zmiany programu 
urządzenia).  

 Powikłania infekcyjne obserwowano rzadko w obu grupach, w grupie 1 w 1.4% (95% CI: 0,7-
2,3) i w grupie 2 w 1,1% (95% CI: 0,5-2,2); po pięciu pacjentów w obu grupach poddano zabiegom 
usunięcia układu wraz z elektrodami.  

 Zabiegi związane z CRT, zarówno rewizje jak i rozbudowy do CRT, były najbardziej 
ryzykownymi zabiegami – aż 18,7% (95% CI: 15,1-22,6) pacjentów poddawanych takim procedurom 
doświadczyło dużego powikłania; w przypadku pacjentów poddawanych zwykłym wymianom CIEDs, 
bez implantacji dodatkowych elektrod, duże powikłania wystąpiły u 4,4% (95% CI: 0,5-15,2).  

Obserwowane różnice między grupami 1 i 2 były istotne statystycznie.  

 Podsumowując, wyniki prospektywnego rejestru REPLACE, obejmującego zabiegi wymian i 
rozbudowy CIEDs, wskazują, że zabiegi związane z rozbudową układów i doszczepianiem elektrod 
związane są z istotnie częstszymi i cięższymi powikłaniami niż proste wymiany generatorów 
impulsów; zabiegami najwyższego ryzyka były operacje rozbudowy do CRT. Nie obserwowano 
istotnych różnic pomiędzy grupami w przypadku małych powikłań. Powikłania infekcyjne były 
podobne w obu grupach i względnie rzadkie. Podstawowymi ograniczeniami rejestru były: relatywnie 
krótki okres obserwacji, nie pozwalający na rozpoznanie późnych powikłań, oraz zbieranie danych z 
wybranych, doświadczonych ośrodków, co powoduje że mogą one nie być reprezentatywne dla 
wszystkich ośrodków zajmujących się elektroterapią.  

 Rejestr REPLACE był  finansowany przez firmę Biotronik.  

 

Tabela 1. Kryteria włączenia i wyłączenia z rejestru  

Kryteria włączenia Kryteria wyłączenia 
• Wiek pacjentów ≥ 18 lat  
• Uświadomiona zgoda  
• Oczekiwana długość życia > 6 mies.  
• Gotowość ukończenia 6 mies. okresu 

obserwacji  

• Planowana transplantacja serca w ciągu 
6 mies.  

• Planowana ekstrakcja elektrod z 
jakiegokolwiek powodu  

 

 

 



 

Tabela 2. Powikłania duże i małe  

Powikłania duże Powikłania małe 
• Zgon, zatrzymanie krążenia lub 

niewydolność oddechowa  
• Perforacja serca, odma opłucnowa  
• Rewizja układu  
• Przedłużona lub powtórna hospitalizacja 

związana z zabiegiem  
• Krwiak wymagający leczenia szpitalnego  
• Infekcja wymagająca leczenia 

szpitalnego  

• Krwiak wymagający leczenia 
ambulatoryjnego  

• Infekcja wymagająca leczenia 
ambulatoryjnego  

• Przedłużony >7 dni ból loży  
• Nieplanowane zmiany w programie 

urządzenia z powodu nieprawidłowej, 
objawowej pracy elektrod  

 

 


