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Streszczenie rozprawy doktorskiej 

Ocena czynników ryzyka adekwatnych interwencji kardiowertera-

defibrylatora u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory. 

 

Wstęp 

Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory (AKPK) jest genetycznie uwarunkowaną chorobą 

mięśnia sercowego, w przebiegu której dochodzi do włóknisto-tłuszczowej przebudowy 

miokardium. Stratyfikacja ryzyka nagłego zgonu sercowego oraz ocena wskazań do wszczepienia 

kardiowertera-defibrylatora (ICD) należą do najważniejszych zagadnień w zakresie opieki nad 

pacjentami z AKPK. Kwalifikacja do wszczepienia ICD nie budzi zwykle wątpliwości u chorych po 

przebytym epizodzie nagłego zatrzymania krążenia (NZK) lub z wywiadem utrwalonego 

częstoskurczu komorowego, nie ma natomiast zgodności co do tego, jakie czynniki ryzyka należy 

brać pod uwagę w przypadku pozostałych pacjentów. Jedną z wartościowych metod oceny tych 

czynników jest analiza danych pochodzących od chorych, którym już wszczepiono ICD. Z pamięci 

urządzenia można w większości przypadków odczytać, czy wystąpiły zagrażające życiu zaburzenia 

rytmu serca, a następnie skorelować te dane z pozostałymi informacjami na temat pacjenta. 

Niestety, w przypadku AKPK dotychczasowe analizy objęły stosunkowo niewielką liczbę chorych. 

U części pacjentów po wszczepieniu ICD dochodzi do nasilenia niedomykalności trójdzielnej. 

Wydaje się, że w mechanizmie przeciążenia objętościowego mogłoby to prowadzić do szybszego 

postępu choroby. Obecny stan wiedzy nie pozwala jednak na stwierdzenie, czy potencjalne 

zagrożenia związane z obecnością elektrody ICD w ujściu trójdzielnym rzeczywiście pogarszają 

rokowanie u pacjentów z AKPK. 

Cele pracy 

Ustalenie czynników ryzyka adekwatnych i nieadekwatnych interwencji kardiowertera-

defibrylatora, ocena powikłań po wszczepieniu urządzenia oraz wpływu niedomykalności 

trójdzielnej, związanej z obecnością prawokomorowej elektrody ICD, na przebieg choroby i 

rokowanie u pacjentów z AKPK. 
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Pacjenci 

Do badania włączono 55 dorosłych chorych z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory, u 

których wszczepiono ICD w ramach pierwotnej (15 pacjentów) lub wtórnej (40 pacjentów) 

profilaktyki nagłego zgonu sercowego. Za początek obserwacji u wszystkich pacjentów przyjęto 

moment wszczepienia ICD. Badanie miało charakter jednoośrodkowy, w czasie jego trwania chorzy 

znajdowali się pod opieką Instytutu Kardiologii w Warszawie i otrzymywali optymalne leczenie 

farmakologiczne. Średni wiek pacjentów w momencie wszczepienia ICD wynosił 41,11 ±13,92 lat 

(przedział 17 - 65 lat). Mężczyźni stanowili 81,8% badanej populacji, dominując we wszystkich 

analizowanych przedziałach wiekowych. 

Metody 

Wywiady prowadzono podczas rutynowych wizyt kontrolnych, zbierając dane dotyczące objawów 

chorobowych w okresie poprzedzającym wszczepienie ICD oraz przebiegu choroby i leczenia. 

Badania echokardiograficzne wykonano z wykorzystaniem trybów obrazowania M-mode i 2-D oraz 

doplera spektralnego i znakowanego kolorem. Niedomykalność trójdzielna oceniana była na 

podstawie zasięgu fali zwrotnej przez doświadczonego echokardiografistę w 4-stopniowej skali 

(śladowa, mała, umiarkowana, duża). Badania elektrokardiograficzne wykonano zgodnie z 

zasadami rejestracji 12-odprowadzeniowego elektrokardiogramu. Odczyty pamięci kardiowertera-

defibrylatora wykonywano w trakcie rutynowych wizyt ambulatoryjnych, a w uzasadnionych 

przypadkach również częściej. Analiza statystyczna wyników badań obejmowała analizy 

jednowymiarowe oraz wielowymiarowe przy założonym poziomie istotności α = 0,05. Wszystkie 

obliczenia statystyczne wykonano przy użyciu programu SAS 9.2. 

Przebieg obserwacji 

Czas obserwacji chorych wynosił od 6 do 215 miesięcy (mediana 80 miesięcy). Badanie 

zakończono planowo w dniu 30.06.2014, jednak w przypadku 10 pacjentów obserwację zakończyć 

trzeba było wcześniej z powodu zgonu lub transplantacji serca. Adekwatne interwencje ICD 

stwierdzono u 55% chorych, a interwencje nieadekwatne – u 29,1% chorych. Mediana czasu od 

wszczepienia ICD do pierwszej adekwatnej interwencji wyniosła 13,5 miesiąca. 

Ocena czynników ryzyka adekwatnych interwencji ICD 

Analiza statystyczna wykazała dwa czynniki ryzyka adekwatnych interwencji urządzenia: młody 

wiek pacjenta w momencie wszczepienia ICD (36,5 ±12,3 vs 45,7 ±14,7 lat; OR = 0,944, 95% CI 

0,901-0,989, P = 0,0153) oraz przebytą ablację komorowych zaburzeń rytmu serca (73,3% vs 36%; 



3 

OR = 5,911, 95% CI 1,663-21,015, P = 0,0060). Należy zaznaczyć, że przebyty zabieg ablacji 

prawdopodobnie nie był przyczyną obserwowanych później adekwatnych interwencji ICD, lecz 

jedynie ujawnił pacjentów z istotną klinicznie arytmią komorową. 

Ocena czynników ryzyka nieadekwatnych interwencji ICD 

Analiza jednowymiarowa ujawniła trzy czynniki ryzyka nieadekwatnych interwencji urządzenia. 

Były nimi: epizod migotania lub trzepotania komór poprzedzający wszczepienie ICD (50% vs 

15,4%, P = 0,0148), współistniejące uszkodzenie lewej komory definiowane jako obniżenie jej 

frakcji wyrzutowej poniżej 55% (75% vs 34,2%, P = 0,0144) oraz utrata przytomności przebyta 

przed wszczepieniem ICD (87,5% vs 53,8%, P = 0,0406). Analiza wielowymiarowa potwierdziła 

niezależną rolę dwóch pierwszych czynników: przebytego epizodu VF/VFL (OR = 5,395, 95% CI 

1,281-22,725, P = 0,0216) oraz współistniejącego uszkodzenia lewej komory (OR = 5,825, 95% CI 

1,429-23,752, P = 0,0140). 

Powikłania po zabiegu wszczepienia ICD 

Żadnych istotnych powikłań okołozabiegowych nie zgłaszano, natomiast w trakcie dalszej 

obserwacji u 18,2% chorych stwierdzono uszkodzenie elektrody, u 5,4% pacjentów - powikłania 

infekcyjne, a u 1,8% pacjentów - przemieszczenie elektrody ICD wymagające jej repozycji. 

Wpływ niedomykalności trójdzielnej, związanej z obecnością elektrody prawokomorowej, na 

przebieg choroby i rokowanie 

Dane echokardiograficzne dotyczące stopnia nasilenia niedomykalności trójdzielnej przed oraz po 

zabiegu wszczepienia ICD uzyskano dla 35 pacjentów: 6 kobiet oraz 29 mężczyzn. W tej populacji 

średni wiek wynosił 48,78 ±13,56 lat (przedział 26-71 lat). Okres obserwacji, liczony od 

wszczepienia ICD do momentu zakończenia badania, wyniósł 91,06 ±55,32 miesięcy. Nasilenie 

niedomykalności trójdzielnej stwierdzono u 23 osób (65,71% badanej grupy), jednak nie miało to 

istotnego wpływu na przebieg choroby i rokowanie. 

Ograniczenia pracy 

Przeprowadzone badanie miało charakter retrospektywno-prospektywny, a więc ocena wielu 

elementów nie była możliwa ze względu na braki w dokumentacji medycznej. Liczebność badanej 

populacji była stosunkowo duża na tle innych badań, jednak pod względem wymagań analizy 

statystycznej była ona z pewnością czynnikiem ograniczającym. Problematycznym zagadnieniem 

był też krótki czas obserwacji niektórych chorych. W celu dodatkowego sprawdzenia wyników 

ograniczono badaną grupę do 36 pacjentów i ujednolicono czas trwania obserwacji do 39 miesięcy. 
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Analiza sprawdzająca potwierdziła młody wiek pacjenta w momencie wszczepienia ICD jako 

niezależny czynnik ryzyka adekwatnych interwencji ICD, natomiast dla przebytej ablacji 

komorowych zaburzeń rytmu serca uzyskano graniczną wartość prawdopodobieństwa testowego. 

Wnioski 

1) Niezależnymi czynnikami ryzyka adekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora w 

badanej grupie pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory były: młody wiek chorego 

w momencie wszczepienia kardiowertera-defibrylatora oraz przebyta ablacja komorowych zaburzeń 

rytmu serca. 

2) Niezależnymi czynnikami ryzyka nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora u 

badanych pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory były: epizod migotania lub 

trzepotania komór przebyty przed wszczepieniem ICD oraz współistniejące uszkodzenie lewej 

komory. Oba te czynniki świadczą o zaawansowanej postaci choroby, zatem ich stwierdzenie nie 

powinno być przesłanką do rezygnacji ze wszczepienia ICD. 

3) U większości chorych po wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora stwierdzono nasilenie 

niedomykalności trójdzielnej, jednak w obserwacji średnioterminowej nie miało to istotnego 

wpływu na przebieg choroby lub rokowanie. 

Oryginalna wartość pracy 

    Jest to pierwsza na świecie praca wskazująca przebytą ablację komorowych zaburzeń rytmu 

serca jako niezależny czynnik ryzyka nagłego zgonu sercowego, który może być brany pod 

uwagę przy podejmowaniu decyzji o wszczepieniu ICD u pacjentów z AKPK. 

 Jest to pierwsza na świecie praca, w której dla pacjentów z AKPK ustalono czynniki ryzyka 

nieadekwatnych interwencji ICD. 

 Jest to pierwsza na świecie praca, w której oceniano wpływ niedomykalności trójdzielnej, 

związanej z obecnością elektrody prawokomorowej, na przebieg choroby i rokowanie u 

pacjentów z AKPK po wszczepieniu ICD. 

 W pracy oceniano polską populację pacjentów z AKPK po wszczepieniu ICD. Ta grupa 

chorych nie była wcześniej tak szczegółowo badana. 

 Badanie przeprowadzono na relatywnie dużej grupie pacjentów z AKPK po wszczepieniu ICD. 

Wśród obserwacji jednoośrodkowych jest to piąta co do wielkości grupa na świecie.  
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W przypadku chorób, które nie są częste, jedynie strategia polegająca na łączeniu wyników 

wielu obserwacji umożliwić może uzyskanie pełnego obrazu choroby. 
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