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Małego stopnia niedomykalność zastawki trójdzielnej (ang. tricuspid regurgitation – 

TR) jest dość powszechnie występującą wadą zastawkową w populacji ogólnej. Natomiast 

istotna niedomykalność tej zastawki jest związana z gorszym rokowaniem niezależnie od 

choroby serca jaka leży u podłoża wady. Niedomykalność zastawki trójdzielnej może mieć 

zarówno charakter pierwotny – związany z dysfunkcją samej zastawki, jak i wtórny – 

wynikający z poszerzenia pierścienia zastawki i/lub przebudowy prawej komory. Ponadto 

implantacja elektrody drogą przezżylną do prawej komory jest również związana z dużym 

ryzykiem wystąpienia TR, dotychczas nie oszacowano jednakże dokładnie u jakiego odsetka 

chorych po wszczepieniu elektrody prawokomorowej dochodzi do rozwoju tej wady serca 

oraz jak wpływa ona na rokowanie.  

Celem opublikowanej na łamach Heart pracy była ocena częstości występowania 

istotnej niedomykalności zastawki trójdzielnej indukowanej wszczepioną elektrodą, jak 

również ocena wpływu tej wady na rokowanie odległe. Do analizy włączono chorych, którzy 

między styczniem 2002 r. a czerwcem 2009 r. w Szpitalu Uniwersyteckim w Leiden mieli 

wszczepiony de novo stymulator bądź kardiowerter-defibrylator (ang. implantable 

cardioverter-defibrillator – ICD). Urządzenia implantowano zgodnie z aktualnymi 

zaleceniami: ICD w ramach prewencji pierwotnej lub wtórnej nagłego zgonu sercowego, a 

stymulatory u chorych z zespołem chorej zatoki lub zaawansowanym blokiem 

przedsionkowo-komorowym (ang. atrioventricular – AV). Z analizy wyłączono pacjentów 

z wcześniej wszczepionym urządzeniem, wrodzonymi lub organicznymi wadami zastawki 

trójdzielnej, poddanych zabiegom kardiochirurgicznym w zakresie zastawki, jak również 
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tych, u których dane kliniczne były niekompletne (brak badań echokardiograficznych przed 

zabiegiem i w okresie obserwacji). Do analizy nie włączono ponadto chorych, u których 

uprzednio implantowane urządzenie rozbudowano do stymulatora resynchronizującego.  

Elektrodę prawokomorową wszczepiano przezżylnie umiejscawiając ją w okolicy 

koniuszkowej. Wszyscy chorzy byli rutynowo kontrolowani co 3-6 miesięcy. Badanie 

echokardiograficzne wykonywano przed implantacją urządzenia, a następnie 1-1.5 roku po 

zabiegu. Za istotną TR uznawano wadę w ≥ 2 stopniu. Pierwszorzędowym punktem 

końcowym badania była śmiertelność całkowita, a drugorzędowy złożony punkt końcowy 

stanowiła śmiertelność całkowita oraz zdarzenia związane z niewydolnością serca (ang. heart 

failure – HF), tj. hospitalizacje spowodowane zaostrzeniem HF, zabiegi kardiochirurgiczne, 

takie jak rekonstrukcja lewej komory, plastyka zastawki trójdzielnej, rozbudowa urządzenia 

do stymulacji resynchronizującej. 

Analizowano dane 239 chorych (184 (77%) mężczyzn, średni wiek 60±14 lat, 191 

pacjentów z ICD). Spośród badanych z ICD 119 (62%) miało wszczepione urządzenie w 

prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego, a spośród chorych z rozrusznikiem serca 27 

(56%) miało implantowane urządzenie z powodu zespołu chorej zatoki.  

Wyjściowo niewielką niedomykalność zastawki trójdzielnej miało 153 (64%) 

pacjentów. Po implantacji urządzenia istotną TR stwierdzono u 91 (38%) badanych. 

Pomiędzy grupą chorych z indukowaną elektrodą istotną niedomykalnością trójdzielną (n=91; 

38%), a pacjentami z nieistotną TR (n=148; 62%) nie stwierdzono znamiennych różnic w 

zakresie charakterystyki podstawowej za wyjątkiem trendu w kierunku częstszego 

występowania migotania przedsionków, wady 1 stopnia oraz mniejszego wymiaru 

końcoworozkurczowego prawej komory przed wszczepieniem urządzenia w tej pierwszej 

grupie badanej. W okresie obserwacji zmiany w zakresie frakcji wyrzutowej lewej komory, 

funkcji rozkurczowej, a także niedomykalności zastawki mitralnej były porównywalne w obu 

grupach chorych. Nie zaobserwowano ponadto istotnych zmian w zakresie funkcji prawej 

komory w obu grupach. Stwierdzono natomiast znamienny wzrost wymiaru prawej komory (z 

15 ± 5 do 17 ± 6mm2 vs 17 ± 5 do 16 ± 5mm2; P=0.009) oraz prawego przedsionka (z 35 ± 9 

do 39 ± 10 mm vs 36 ± 9 do 36 ± 8 mm; P<0.001) jedynie wśród badanych z istotną 

pozabiegową TR. Ponadto ciśnienie płucne wzrosło również jedynie w tej grupie pacjentów (z 

33 ± 11 do 41 ± 15 mm Hg vs 33 ± 12 do 33 ± 10 mm Hg; P<0.001).  

Średni okres obserwacji wynosił 58 miesięcy (zakres 35-76 miesięcy). W trakcie tego 

okresu zmarło 62 (26%) chorych, a śmiertelność była wyższa wśród badanych z istotną, 

powszczepienną TR (log rank P=0.038). W analizie jednoczynnikowej istotna 



niedomykalność zastawki trójdzielnej po implantacji elektrody do prawej komory była 

niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu (HR=1.687; 95% CI 1.023-2.780, P=0.040). Po 

uwzględnieniu innych klinicznych i echokardiograficznych danych istotna TR, poza wiekiem, 

odsetkiem stymulacji oraz frakcją wyrzutową lewej komory była niezależnym czynnikiem 

związanym z wyższą śmiertelnością (adjusted HR=1.749; 95% CI 1.008-3.035, P=0.047). 

Drugorzędowy, złożony punkt końcowy (śmiertelność całkowita, zdarzenia związane z HF) 

wystąpiły u 90 (38%) badanych. Również ten punkt końcowy był znamiennie częstszy u 

chorych z istotną, powszczepienną niedomykalnością zastawki trójdzielnej (log rank P=0.017; 

HR=1.641; 95% CI 1.087-2.480, P=0.019). Podobnie jak w przypadku śmiertelności 

całkowitej, dla złożonego drugorzędowego punktu końcowego istotna, pozabiegowa TR 

oprócz wieku, frakcji wyrzutowej lewej komory, a także niedomykalności zastawki mitralnej 

była również niezależnym czynnikiem ryzyka (adjusted HR=1.649, 95% CI 1.043-2.599, 

P=0.032). Analiza podgrup wykazała także, że wśród chorych z wyjściowo obniżoną < 40% 

frakcją wyrzutową lewej komory istotna, indukowana elektrodą TR była niezależnie związana 

z gorszym przeżyciem (HR=2.184, 95% CI 1.112-4.288).   

Podsumowując, częstość występowania istotnej, indukowanej implantacją elektrody 

do prawej komory niedomykalności zastawki trójdzielnej wynosi około 38% w czasie 1-1.5 

rocznego okresu obserwacji. Istotna TR indukowana wszczepieniem rozrusznika lub ICD 

wpływa na powiększenie prawej komory i prawego przedsionka, a także na wzrost ciśnienia 

w tętnicach płucnych i co istotne jest związana z wyższą śmiertelnością w grupie pacjentów 

z implantowanym urządzeniem.  

 

 

 

 


