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 Z uwagi na fakt, iż stwierdzono niższy próg defibrylacji dla elektrod dwucoilowych 

w porównaniu z jednocoilowymi, częstość implantacji tych elektrod znacznie wzrosła. 

Jednakże w związku z tym, że współczesne kardiowertery-defibrylatory (ang. implantable 

cardioverter-defibrillator – ICD) mają możliwość dostarczania coraz wyższych energii 

wyładowań, te małe różnice w zakresie progu defibrylacji stają się coraz mniej istotne. 

Ponadto, niektóre badania wskazują, że próg defibrylacji nie odzwierciedla skuteczności 

urządzenia w zakresie przerywania spontanicznych epizodów arytmii komorowych. Co 

więcej, częstość występowania powikłań takich jak dyslokacja, uszkodzenie osłonki czy też 

złamanie wydaje się być w przypadku elektrod dwucoilowych wyższa.   

Celem opublikowanej na łamach J Cardiovasc Electrophysiol analizy opierającej się 

na danych z badania MADIT-CRT (Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial 

with Cardiac Resynchronization Therapy) była ocena znaczenia klinicznego, bezpieczeństwa 

i skuteczności jedno- i dwucoilowych elektrod defibrylujących. Na potrzeby tak określonego 

celu dokonano zatem porównania progów defibrylacji, częstości występowania powikłań, 

skuteczności pierwszego wyładowania w przerywaniu arytmii, a także częstości 

występowania arytmii przedsionkowych oraz śmiertelności całkowitej u chorych z w/wym. 

elektrodami.   

W badaniu MADIT-CRT uczestniczyło 1820 pacjentów z kardiomiopatią ischemiczną 

jak i nieischemiczną, obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (ang. left ventricular ejection 

fraction – LVEF) ≤ 30 % i wydłużonym zespołem QRS > 130 ms. Chorych randomizowano 

w stosunku 3:2 do implantacji CRT-D (ang. cardiac resynchronization therapy with 
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cardioverter-defibrillator – CRT) lub ICD. Wybór rodzaju elektrody każdorazowo zależał od 

decyzji operatora. W zakresie detekcji i terapii arytmii komorowych zarówno ICD jak i CRT-

D programowano w podobny sposób. Strefę rozpoznawania częstoskurczu komorowego (ang. 

ventricular tachycardia – VT) ustawiano od 180 uderzeń/min (rekomendowany czas detekcji 

2.5 s), a strefę migotania komór (ang. ventricular fibrillation – VF) od 210 uderzeń/min 

(zalecany czas detekcji 1.0 s). Wybór czułości urządzenia zależał natomiast od decyzji lekarza 

prowadzącego. Pierwszą zaprogramowaną terapią w strefie VT była stymulacja 

antytachyarytmiczna (ang. antitachycardia pacing – ATP), a następnie terapie 

wysokoenergetyczne. Pacjentów kontrolowano miesiąc po implantacji urządzenia, a potem co 

3 miesiące. Nie zalecano żadnego konkretnego protokołu przeprowadzania testu progu 

defibrylacji (ang. defibrillation threshold testing – DFT), a decyzję o jego wykonaniu bądź 

nie pozostawiano lekarzowi prowadzącemu. Powikłanie wczesne związane z implantacją 

zdefiniowano jako zdarzenie niepożądane, które wystąpiło w ciągu pierwszych 30 dni od 

zabiegu i wymagało resuscytacji lub procedury inwazyjnej z powodu odmy opłucnowej, 

krwawienia do jamy opłucnej, dyssekcji naczynia, tamponady serca, perforacji przedsionka, 

infekcji, krwiaka lub krwotoku. Do powikłań późnych związanych z elektrodą 

prawokomorową natomiast zaliczono jej dyslokację, uszkodzenie osłonki, jej złamanie, 

wysoki próg defibrylacji, nadczułość lub niedoczułość, a także pozabiegową perforację serca.  

Pacjentów do badania rekrutowano między grudniem 2004r. a czerwcem 2009r. 

Analizowano dane 1783 badanych, którzy mieli ostatecznie implantowane ICD lub CRT-D, 

przy czym 162 (9.1%) chorych miało elektrody jednocoilowe, a 1621 (90.9%) elektrody 

dwucoilowe. W porównaniu z badanymi z elektrodami dwucoilowymi chorzy z elektrodami 

jednocoilowymi mieli częściej kardiomiopatię nieniedokrwienną, szersze zespoły QRS, blok 

lewej odnogi pęczka Hisa (ang. left bundle branch block – LBBB), nadciśnienie tętnicze, 

zawał serca w wywiadzie, a rzadziej niespecyficzne zaburzenia przewodzenia 

śródkomorowego. Frakcja wyrzutowa lewej komory była również nieco wyższa w tej grupie 

badanej z porównaniu z pacjentami z elektrodami dwucoilowymi (29.5 ± 3.5% vs 29.0 ± 

3.4%, P = 0.034). Chorzy z CRT-D stanowili około 60% badanych w obu grupach. W 

zakresie stosowanej farmakoterapii nie było natomiast znamiennych różnic pomiędzy 

grupami.   

Elektrody jednocoilowe znacznie częściej implantowano w ośrodkach znajdujących 

się poza USA (66% vs 34%, P < 0.001). W 82 (75%) z 110 wszystkich szpitali 

uczestniczących w badaniu natomiast wszczepiano wyłącznie elektrody dwucoilowe.  



Test progu defibrylacji przeprowadzono u 1503 (93%) pacjentów z elektrodami 

dwucoilowymi i u 149 (92%) chorych z elektrodami jednocoilowymi. Niższy próg 

defibrylacji stwierdzono dla elektrod dwucoilowych w porównaniu z jednocoilowymi (17.6 ± 

5.8 J vs 19.4 ± 6.1 J; P < 0.001), przy czym należy zwrócić uwagę na fakt, iż różnica 

w zakresie tego progu wynosiła średnio jedynie 1.8 J. Nie zaobserwowano zaś różnic 

w skuteczności pierwszej terapii wysokoenergetycznej pomiędzy badanymi grupami (89.6% 

vs 92.3%, P = 1.00).  

Powikłania wczesne związane z implantacją wystąpiły u 16 (10%) chorych 

z elektrodami jednocoilowymi i u 122 (8%) pacjentów z elektrodami dwucoilowymi (P = 

NS). Powikłania późne związane z elektrodą prawokomorową w średnim okresie obserwacji 

wynoszącym 40 miesięcy obserwowano u 6 (3.7%) badanych z pierwszej grupy oraz u 51 

(3.2%) chorych z drugiej z omawianych grup (P = NS). Łącznie elektrody prawokomorowe 

z powodu różnych dysfunkcji usunięto u 71 pacjentów: w 66 (3.7%) przypadkach były to 

elektrody dwucoilowe, a w 5 (3.1%) jednocoilowe (P = NS). Nie stwierdzono zatem różnic 

istotnych statystycznie w zakresie powikłań wczesnych, jak i późnych pomiędzy badanymi 

grupami. Analiza regresji wieloczynnikowej Cox’a po uwzględnieniu wieku, płci, choroby 

niedokrwiennej serca i ośrodka włączającego do badania również nie wykazała różnic w tym 

zakresie (powikłania wczesne: HR = 0.96, 95% CI: 0.56-1.65, P = 0.88; powikłania późne: 

HR = 0.99, 95% CI: 0.62-1.59, P = 1.00).   

Arytmie nadkomorowe zaobserwowano u 150 (9.3%) chorych z elektrodami 

dwucoilowymi i u 10 (6.2%) pacjentów z elektrodami jednocoilowymi (P = 0.247). Po 

uwzględnieniu w analizie parametrów takich jak: farmakoterapia, wiek, płeć, LBBB, BMI, 

etiologia niedokrwienna, pomostowanie aortalno-wieńcowe, przezskórna angioplastyka 

wieńcowa w wywiadzie, czas trwania zespołów QRS, LVEF, objętość lewego przedsionka, 

nie wykazano by elektrody dwucoilowe były istotnie związane ze zwiększonym ryzykiem 

arytmii nadkomorowych (P = 0.180), migotaniem czy też trzepotaniem przedsionków (P = 

0.573). Podobne dane uzyskano zarówno dla chorych z implantowanym ICD jak i CRT-D.   

Wśród chorych z elektrodami jednocoilowymi pierwsza terapia wysokoenergetyczna 

skutecznie przerwała arytmię komorową u 80% chorych z ICD i u 100% pacjentów z CRT-D 

(P = 0.524). Wśród badanych z elektrodami dwucoilowymi pierwsze wyładowanie przerwało 

VT/VF u 85% chorych z ICD i u 95% pacjentów z CRT-D (P = 0.036). Zarówno w grupie 

chorych z elektrodami jednocoilowymi jak i dwucoilowymi stwierdzono znamienną redukcję 

ryzyka arytmii komorowych u badanych z CRT-D w porównaniu z chorymi z ICD (dla 

chorych z elektrodami jednocoilowymi: HR = 0.38, 95% CI: 0.18-0.83, P = 0.015; dla 



chorych z elektrodami dwucoilowymi: HR = 0.80, 95% CI: 0.65-0.98, P = 0.028). 

Porównanie natomiast pacjentów z elektrodami jedno- i dwucoilowymi wykazało ponadto 

nieco mniejsze, ale nieistotne statystycznie ryzyko złośliwych arytmii komorowych wśród 

badanych z elektrodami jednocoilowymi (P = 0.12).   

W trakcie średnio 40 miesięcznego okresu obserwacji zmarło 175 (10.8%) chorych 

z elektrodami dwucoilowymi oraz 12 (7.4%) pacjentów z elektrodami jednocoilowymi. 

Stosowanie elektrod dwucoilowych nie było zatem związana z większym ryzykiem zgonu 

w porównaniu z elektrodami jednocoilowymi (HR: 1.10, 95% CI: 0.58-2.07, P = 0.771), 

a wyniki te były niezależne od tego czy uwzględniono wszystkich chorych, czy osobno tych 

z ICD bądź CRT-D.   

Ograniczeniem badania jest mała liczebność grupy chorych z wszczepionymi 

elektrodami jednocoilowymi, a także różnica w zakresie długości okresu obserwacji między 

badanymi grupami (35.1 miesięcy wśród badanych z elektrodami jednocoilowymi vs 40.5 

miesięcy wśród chorych z elektrodami dwucoilowymi, P < 0.001). Ponadto badanie nie było 

randomizowaną próbą porównania omawianych typów elektrod.  

Podsumowując, przeprowadzona analiza wykazała podobną częstość występowania 

powikłań wczesnych i późnych wśród chorych z elektrodami jedno i dwucoilowymi. Częstość 

występowania arytmii przedsionkowych, a także śmiertelność całkowita była również 

podobna w obu grupach badanych. Co więcej, mimo iż próg defibrylacji dla elektrod 

dwucoilowych był istotnie niższy niż dla jednocoilowych, to skuteczność obu tych typów 

elektrod w przerywaniu arytmii komorowych była podobna.                 


