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 Częstość występowania powikłań infekcyjnych związanych z wszczepionym urządzeniem 

kardiologicznym wynosi około 4%. Powikłania te są w głównej mierze związane z infekcją loży 

urządzenia. Problem ten jest bardzo istotny z klinicznego punktu widzenia, ponieważ z jednej strony 

wiąże się ze wzrostem śmiertelności, a z drugiej strony skutkuje nierzadko długimi i kosztownymi 

hospitalizacjami. Jednym z proponowanych rozwiązań, które może przyczynić się do zmniejszenia 

częstości infekcji miejscowych, jest zastosowanie koperty antybakteryjnej the TYRXTM Antibacterial 

Envelope (Medtronic, Inc., Minneapolis, MN, USA), w której umieszcza się  urządzenie, a następnie 

całość jest implantowana w podskórnej loży. The TYRXTM Antibacterial Envelope (wcześniejsza nazwa 

AIGISRxR) stworzono z polipropylenowych włókien, w których zawierają się cząsteczki antybiotyków 

(minocykliny i rifampicyny) stopniowo uwalnianych przez około 1-2 tygodnie.  

Na łamach J Cardiovasc Electrophysiol opublikowano wyniki retrospektywnej analizy 

dotyczącej wpływu stosowania koperty antybakteryjnej na powikłania infekcyjne i koszty leczenia 

chorych z implantowanymi urządzeniami kardiologicznymi (CIED).   

Do analizy włączono 1476 pacjentów, którzy w latach 2011-2013r. w Klinice w Pittsburgu 

(Pennsylvania, USA) mieli implantowane urządzenie (rozrusznik serca – PM, kardiowerter-

defibrylator – ICD, układ resynchronizujący – CRT). Wszyscy chorzy przed zabiegiem otrzymywali 

antybiotyk (cefazolinę, a w przypadku uczulenia wankomycynę). Populację badaną podzielono na 

dwie grupy w zależności od tego, czy w trakcie implantacji urządzenie umieszczano w kopercie 

antybakteryjnej (grupa Yes-AIGISRx; n=365), czy nie (grupa No-AIGISRx; n=1111).  
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Pacjenci z grupy Yes-AIGISRx byli starsi, częściej stosowali doustne antykoagulanty, częściej 

mieli wykonywane zabiegi wymiany urządzenia oraz implantowane CRT. Ryzyko powikłań 

infekcyjnych ocenione przed zabiegiem dla każdego chorego (wg stworzonej na potrzeby badania 

skali) nie różniło się jednak  pomiędzy badanymi grupami. Ponowne zabiegi w okresie wczesnym po  

operacji, takie jak ewakuacja krwiaka loży bądź rewizja elektrod wykonano u 28 (2.5%) chorych z 

grupy No-AIGISRx i u 12 (3.3%) pacjentów z grupy Yes-AIGISRx (P=NS).  

W 6-miesięcznym okresie obserwacji po zabiegu implantacji powikłania infekcyjne wystąpiły 

znamiennie częściej wśród chorych z grupy No-AIGISRx (n=19, 1.7%) w porównaniu z grupą Yes-

AIGISRx – w tej grupie nie wystąpiło żadne tego typu powikłanie. Częstość występowania powikłań 

infekcyjnych u chorych z grupy No-AIGISRx, u których wykonano ponowne zabiegi w okresie 

wczesnym po implantacji wynosiła 7.1%. Powikłania infekcyjne obserwowano średnio po 72 dniach 

po zabiegu, a najczęstszym patogenem za nie odpowiedzialnym były bakterie z grupy Staphylococcus.  

 Łącznie w okresie obserwacji zmarło 59 (4%) badanych, a przeżycie było istotnie lepsze w 

grupie Yes-AIGISRx w porównaniu z grupą No-AIGISRx. Śmiertelność wśród chorych z powikłaniami 

infekcyjnymi była znacznie większa (15.7%) niż u pacjentów bez tego typu powikłań (4.5%).  

U wszystkich chorych z powikłaniami infekcyjnymi konieczna była co najmniej jedna 

hospitalizacja. Średni czas hospitalizacji tych pacjentów wynosił 13±11 dni (zakres 1-45 dni). Łączny 

koszt leczenia u nich infekcji  oszacowano na 1 043 592 $, a średni koszt leczenia na pacjenta wynosił 

54 926 ± 11 374 $. Szacując, że częstość występowania powikłań infekcyjnych w grupie No-AIGISRx 

wynosiła 1.71% oceniono, że w grupie Yes-AIGISRx u 6 dodatkowych chorych wystąpiłyby takie 

powikłania  gdyby nie zastosowanie koperty antybakteryjnej. Zatem wyliczając dalej, koszt leczenia 

infekcji u tych chorych wyniósłby około 340 000 $ i był porównywalny z zastosowaniem koperty 

antybakteryjnej u wszystkich pacjentów w grupie Yes-AIGISRx (320 000 $).  

Podsumowując, w badaniu wykazano, że zastosowanie koperty antybakteryjnej u chorych z 

implantowanym urządzeniem  do elektroterapii jest związane z mniejszym ryzykiem powikłań 

infekcyjnych i wydaje się uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.  

 

KOMENTARZ – Maria Trusz-Gluza 

Powikłania infekcyjne zabiegów wszczepienia, a szczególnie wymiany urządzeń do elektroterapii, 

stanowią poważny problem kliniczny. Wiążą się z dodatkowymi lub przedłużonymi hospitalizacjami, 

zwiększoną śmiertelnością, a także ze znacznymi kosztami dla systemu ochrony zdrowia. 

Powszechnie stosuje się profilaktycznie krótkotrwale antybiotyk, a leczenie to przedłuża się u chorych 

zwiększonego ryzyka infekcji. Z pewnością wprowadzenie koperty antybakteryjnej stwarza nową 



 
 

szansę ochrony pacjentów przed tym powikłaniem. Omówiona publikacja zawiera dane z analizy 

retrospektywnej, jednak obejmującej dużą grupę operowanych chorych. Wyniki oceny klinicznej jak i 

kosztowej są bardzo zachęcające. Wskazują na mniejsze ryzyko infekcji, a co za tym idzie szansę 

redukcji hospitalizacji i śmiertelności  wśród chorych z zastosowaną kopertą antybakteryjną.  

Badanie prospektywne CITADEL/CENTURION (ClinicalTrials.gov 01043861/01043705) objęło 1000 

chorych poddanych zabiegowi wymiany CRT lub ICD z zastosowaniem TYRX. W trakcie 6-miesięcznej 

obserwacji stwierdzono u nich jedynie 2 duże infekcje. Aktualnie w toku jest  badanie kliniczne 

WRAP-IT – interwencyjne, z zastosowaniem randomizacji, z 12-miesięczną obserwacją, porównujące 

zastosowanie koperty antybiotykowej TYRX z postępowaniem tradycyjnym. Wyniki będą znane w 

2017 roku. 

 


