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 W licznych badaniach udowodniono, że implantowalne kardiowertery-defibrylatory 

(ang. implantable cardioverter-defibrillator – ICD) zmniejszają śmiertelności wśród 

pacjentów z grup wysokiego ryzyka nagłego zgonu sercowego (ang. sudden cardiac death – 

SCD). Wieloośrodkowe, randomizowane badania kliniczne wykazały, iż urządzenia te 

redukują o 54% śmiertelność całkowitą oraz o 50–70% ryzyko zgonu arytmicznego. Niemniej 

jednak, poza pozytywnym wpływem, należy mieć również na uwadze potencjalne powikłania 

związane z wszczepieniem tych urządzeń, wynikające w dużym stopniu ze stosowania 

elektrod przezżylnych. Rozwiązaniem tych problemów może być w pełni podskórny, nie 

posiadający elektrod przezżylnych kardiowerter-defibrylator (ang. totally subcutaneous ICD – 

S-ICD; Cameron Health/Boston Scientific). Urządzenie takie wszczepia się, jak nazwa 

wskazuje, podskórnie, bez umieszczania go wewnątrz klatki piersiowej, zatem ani urządzenie 

ani elektrody nie znajdują się w sercu czy układzie żylnym. W związku z tym jednakże mają 

one również swoje ograniczenia, m.in. nie dają możliwości stymulacji antytachyarytmicznej 

(ang. antitachycardia pacing – ATP), ani dodatkowych informacji diagnostycznych, takich 

jakie dostarczają aktualnie wszczepiane klasyczne ICD.  

Na łamach Circulation ukazały się wyniki badania, którego celem była ocena 

bezpieczeństwa i skuteczności działania całkiem podskórnego kardiowertera-defibrylatora 

w przerywaniu złośliwych arytmii komorowych. Do tego wieloośrodkowego, 

prospektywnego, nierandomizowanego badania włączono pacjentów w wieku ≥ 18 lat 

z wskazaniami do implantacji ICD. Badanie przeprowadzano w 33 ośrodkach znajdujących 

się w USA, Nowej Zelandii, Holandii, a także w Wielkiej Brytanii. Pierwszorzędowy punkt 

końcowy określający bezpieczeństwo procedury zdefiniowano jako brak w ciągu 180 dni od 
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implantacji zdarzeń niepożądanych związanych z implantowanym urządzeniem. Wszystkie 

zdarzenia niepożądane podzielono ogólnie na 4 kategorie:  

 typ I – zdarzenie związane z implantowanym S-ICD,  

 typ II – zdarzenie związane z programowaniem urządzenia,  

 typ III – zdarzenie nie związane z S-ICD, ale takie, które nie wystąpiłoby gdyby chory 

nie miał wszczepionego urządzenia,  

 typ IV – zdarzenie wynikające ze schorzeń pacjenta.  

Analizowano zdarzenia niepożądane wszystkich 4 typów, jednakże w zakresie 

pierwszorzędowego punktu końcowego uwzględniono tylko I typ zdarzeń.  

Pierwszorzędowy punkt końcowy określający skuteczność urządzenia oceniano na 

podstawie testu progu defibrylacji (ang. defibrillation threshold testing – DFT), 

uwzględniając efektywność przerywania wyidukowanych epizodów migotania komór (ang. 

ventricular fibrillation – VF). Test przeprowadzano w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym, 

indukując z użyciem przezklatkowej stymulacji VF i uznawano go za skuteczny jeśli dwa 

kolejne epizody arytmii były przerwane energią 65 J. Ponadto, w badaniu oceniano także czas 

do momentu defibrylacji wyidukowanego epizodu VF, częstość występowania oraz 

adekwatność stymulacji po wyładowaniu, poziom kreatyniny i kinazy fosfokeratynowej 

(CPK) po defibrylacji, a także zdarzenia arytmiczne. Burzę elektryczną zdefiniowano jako 3 

lub więcej epizody częstoskurczu komorowego (ang. ventricular tachycardia – VT) lub 

migotania komór z interwencjami S-ICD występujące w ciągu 24 godzin. Ponadto, u chorych, 

którzy wyrazili dodatkową zgodę, wykonywano ponowny, późny test defibrylacji po 150 lub 

więcej dniach od wszczepienia urządzenia. Kontrolne badania przeprowadzano przed 

wypisaniem ze szpitala po 30, 90 i 180 dniach po zabiegu, a następnie co pół roku. Kontrolę 

urządzenia wykonywano na każdej wizycie, a zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej na 

pierwszych trzech wizytach, a następnie raz w roku. Ponadto, S-ICD kontrolowano również w 

przypadku, gdy pacjent miał interwencje urządzenia, a także w innych uzasadnionych 

przypadkach, gdy wymagał tego jego stan.  

Spośród włączonych do badania 330 chorych, 9 zostało wykluczonych przed 

implantacją S-ICD, a zatem implantowane urządzenie miało 321 pacjentów i z tej grupy 314 

badanych było ostatecznie wypisanych do domu z wszczepionym urządzeniem. Średni wiek 

pacjentów wynosił 52 ± 16 lat (zakres 18-85 lat), 74% badanej populacji stanowili mężczyźni, 

13% chorych miało wcześniej wszczepione klasyczne ICD, które zostało następnie z różnych 

przyczyn usunięte. U większości badanych (79%) S-ICD wszczepiano w prewencji 



pierwotnej SCD. Średnia frakcja wyrzutowa lewej komory w populacji uczestniczącej w 

badaniu wynosiła 36 ± 16%, a średni okres obserwacji był równy 330 dni (zakres 17-715 dni).  

W 17 przypadkach konieczne było wykonanie dodatkowych badań obrazowych celem 

potwierdzenia umiejscowienia urządzenia z powodu trudności w indukcji VF lub 

nieskutecznej defibrylacji, jednakże jedynie u 3 chorych (0.9%) użyto fluoroskopii trwającej 

> 1 minutę. Poziom kreatyniny i CPK skontrolowano u pierwszych 50 chorych 36 godzin 

przed i 24 ± 4 godziny po DFT. Zarówno przed jak i po tym teście kreatynina utrzymywała 

się na prawidłowym, nie zmienionym poziomie (1.1 ± 0.3 mg/dl vs 1.1 ± 0.4 mg/dl; P=0.11), 

a w przypadku CPK, tak jak przypuszczano, zaobserwowano wzrost jego poziomu po próbie 

(135 ± 148 U/L vs 400 ± 422 U/L; P<0.0001), jednakże bez konsekwencji klinicznych.  

Wolny od zdarzeń niepożądanych typu I 180-dniowy okres obserwacji stwierdzono w  

99%, a w zakresie zdarzeń typu I i III w 92.1% przypadków. Nie obserwowano zdarzeń 

takich jak uszkodzenia elektrod, zapalenie wsierdzia, tamponada, odma opłucnowa czy 

zakrzepica żyły podobojczykowej. U 99% pacjentów z implantowanym urządzeniem nie 

stwierdzono również przepieszczenia się elektrody bądź baterii.  

Test defibrylacji zgodnie z przyjętym przeprowadzono dla 304 chorych. U 

pozostałych pacjentów nie wykonano go najczęściej ze względu na niestabilny stan chorego, 

niemożność wyidukowania VF lub skrzeplinę w lewej komorze serca. Średnia skuteczność 

przerywania wyidukowanej arytmii wynosiła 100% (- 95% CI: 98.8%). Kolejne dwa 

testowane wyładowania były skuteczne u 265 (82.8%) pacjentów. Spośród 75 wykonanych 

zgodnie z protokołem ponownych, późnych DFT w 72 przypadkach (96%) wyidukowana 

arytmia była przerwana energią 65 J, w 3 natomiast została przerwana kolejną energią 80 J. 

Ogółem 897 z 899 (99.8%)  wystymulowanych w trakcie wszystkich testów defibrylacji 

epizodów VT/VF było przerwanych przez urządzenie. W dwóch pozostałych przypadkach 

(0.2%) epizody były przerwane defibrylacją zewnętrzną. U jednego chorego defibrylację 

zewnętrzną wykonano ponieważ w czasie 30 sekundach S-ICD nie dostarczył wyładowania. 

Odwrócono polarność wyładowania i wywołano kolejne VF, które było przerwane po 16.5 

sekundach przez implantowane urządzenie. Opóźnienie dostarczenia energii podczas 

pierwszej próby było spowodowane najprawdopodobniej szumami nieznanego pochodzenia 

po indukcji arytmii. U drugiego badanego natomiast defibrylację zewnętrzną wykonano 

również po 30 sekundach w trakcie których S-ICD nie dostarczył terapii 

wysokoenergetycznej. Test kontynuowano i dopiero piąty wyidukowany epizod VF był 

przerwany przez urządzenie w akceptowalnym czasie wynoszącym 19.3 sekund. Analiza 



zapisów z urządzenia wykazała niedoczułość skutkującą opóźnieniem dostarczenia terapii. 

Urządzenie to wymieniono. 

Średni czas do terapii wysokoenergetycznej oceniany na podstawie wykonanych 

testów progu defibrylacji wynosił 14.6 ± 2.9 s (zakres 9.6 – 29.7s). Czas do terapii wynoszący 

> 18s stwierdzono w 13% epizodów. W przypadkach, gdy czas do terapii 

wysokoenergetycznej był nieco dłuższy część epizodów samoograniczała się.  

W badaniu zmarło łącznie 8 (2.5%) chorych, przy czym u 5 z nich przyczyna zgonu 

nie była ani kardiologiczna, ani związana z implantowanym urządzeniem. Spośród 

pozostałych pacjentów jeden chory zmarł bez świadków z domu, a kontrola urządzenia 

wykazała epizod skutecznie przerwanej przez urządzenie arytmii komorowej. Jeden pacjent 

również zmarł bez świadków, jednakże nie wykonano u niego pośmiertnie kontroli 

urządzenia, a przed śmiercią zachorował na atypowe zapalenie płuc i stwierdzono u niego 

hipoksję. U ostatniego badanego natomiast niemożliwe było ustalenie przyczyny zgonu, 

ponieważ próby kontaktu z rodziną były bezskuteczne.  

W średnim okresie obserwacji wynoszącym 330 dni u 21 chorych stwierdzono 119 

epizodów VT/VF leczonych przez urządzenie. Spośród nich 38 było pojedynczymi epizodami 

arytmii komorowej – w większości były to monomorficzne VT (22 epizody u 13 chorych) – 

a 16 epizodów (u 11 chorych) stanowiły polimorficzne VT lub VF. Wszystkie te arytmie były 

skutecznie zdefibrylowane za pomocą terapii wysokoenergetycznych, przy czym pojedyncze 

wyładowanie przerwało 35 z 38 epizodów (92.1%), 2 arytmie wymagały > 1 shock’u, a jeden 

epizod nie został przerwany przez urządzenie tylko samoograniczył się w trakcie ładowania 

kondensatora przez S-ICD po pierwszej nieskutecznej terapii. Chory ten miał ponadto kolejny 

epizod VT około miesiąc po opisanym powyżej zdarzeniu i arytmia ta była tym razem 

skutecznie przerwana przez pierwsze wyładowanie. Poza opisanymi epizodami, pozostałe 81 

VT/VF wystąpiło u 2 pacjentów w trakcie 4 burz elektrycznych. Trzy z tych burz były 

ostatecznie przerwane przez urządzenie, jedną natomiast przerwano defibrylacją zewnętrzną 

w trakcie gdy urządzenie ładowało kondensatory do dostarczenia pierwszego wyładowania. 

W badaniu nie stwierdzono zgonów arytmicznych.  

W badanej populacji wystąpiło 18 powikłań infekcyjnych, przy czym 4 z nich 

wymagały usunięcia urządzenia, 13 leczono antybiotykoterapią, a u jednego chorego 

wykonano rewizję rany w okolicy mostka. Częstość występowania nieadekwatnych 

interwencji urządzenia wynosiła 13.1% i wystąpiły one u 41 pacjentów. Arytmia 

nadkomorowa była przyczyną terapii wysokoenergetycznych u 16 (5.1%) chorych, 

nadczułość natomiast spowodowała wyładowania u 25 (8.0%) pacjentów (T-wave 



oversensing lub nieprawidłowa detekcja zespołów QRS u 22 badanych, szumy u 3 chorych). 

By uniknąć kolejnych nieadekwatnych terapii u 32 z 41 pacjentów, którzy doświadczyli 

takich wyładowań, wystarczyło przeprogramowanie urządzenia oraz modyfikacja 

farmakoterapii, u 2 badanych urządzenie usunięto z powodu nieprawidłowej detekcji 

zespołów QRS, u 2 chorych S-ICD wyłączono z innych niż nieadekwatne wyładowania 

powodów, u 1 chorego wykonano repozycję elektrody, u 1 repozycję urządzenia, a u 

pozostałych 3 chorych wykonano badanie elektrofizjologiczne/ablację. 

Po defibrylacji, jeśli pacjent tego wymaga, to S-ICD ma możliwość stymulacji przez 

30 sekund z częstością 50/minutę. W populacji badanej takiej stymulacji wymagało 184 

chorych, u których rytm własny był wolniejszy niż 50/minutę.  

Podsumowując, w badaniu dowiedziono, że S-ICD jest urządzeniem bezpiecznym, 

które prawidłowo wykrywa i skutecznie przerywa zarówno wyindukowane, jak i spontaniczne 

epizody VT/VF. Istotne klinicznie powikłania związane z wszczepionym urządzeniem były 

sporadyczne, a te które wystąpiły rzadko wymagały inwazyjnego leczenia.  

 


