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Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

po raz kolejny mamy okazję uczest-
niczyć w spotkaniu polskich ekspertów 
elektroterapii ICDTrain 2020 – szkoleniu 
na stałe wpisanym do kalendarza osób 
zajmujących się implantacją i kontrolą 
wszczepialnych urządzeń́ do elektroterapii 

serca. Spotkanie w tym roku szczególne, 
nie tylko ze względu na konieczność dosto-
sowania organizacji do sytuacji epidemio-
logicznej, ale przede wszystkim ze wzglę-
du na zaproponowany program. Podczas 
kolejnych sesji omówimy zalecane roz-
wiązania systemowe dla telemonitoringu, 
leczenie krwiaka kieszonki, postepowanie 
w szczególnych sytuacjach klinicznych, 
jak: problemy z dostępem naczyniowym, 
pacjent z zawałem, pacjent bez własnego 
rytmu. Omówione zostaną nowe funkcje 
diagnostyczne i terapeutyczne urządzeń, 
m.in.: funkcjonalność́ MR Conditional, dia-
gnostyka AF, CRT AutoAdapt, MPP czy 
możliwość sieciowego eksportu danych. 
Ze swojej strony chciałbym szczególnie 
zaprosić do sesji Tips&tricks, czyli krok po 
kroku rozwiązywanie różnych problemów 
na każdym etapie implantacji oraz do pre-
zentacji Konsultanta krajowego i Prezesa 
PTK nt. aktualnej sytuacji i problemów pol-
skiej elektroterapii. Nie zabraknie też za-
jęć typu „hands-on” podczas warsztatów 
z implantacji Biomonitora III.

Na koniec chciałbym zachęcić do dys-
kusji nad wynikami badania przeprowa-
dzonego przez firmę Biotronik o akronimie 

BioSync CLS, które było zaprezentowane 
podczas tegorocznego Kongresu ESC 2020 
w sesji Late-Breaking Science. W badaniu 
testowano skuteczność zastosowanego 
sensora CLS, który wykrywa zmianę opor-
ności w trakcie skurczu prawej komory 
związanej ze zmianą kurczliwości mięśnia 
i przyspieszeniem rytmu serca, na skutek 
stresu emocjonalnego (występującego zwy-
kle w fazie prodromalnej omdlenia). Osta-
tecznie zastosowany algorytm stymulacji 
serca w trybie DDD-CLS w istotny sposób 
zmniejszał częstość omdleń u pacjentów 
z omdleniami odruchowymi i asystolią 
potwierdzoną w teście pochyleniowym. 
W trakcie dwuletniej obserwacji w grupie 
DDD-CLS omdlenia występowały istotnie 
rzadziej niż w grupie ODO (22% vs. 68%, 
HR 0,23, 95% CI 0,11-0,47, p=0,00005).

Wszystkich z Państwa, którzy nie będą 
uczestniczyć osobiście zapraszamy na Por-
tal „Akademia Elektroterapii”, gdzie bę-
dzie odbywać się na żywo transmisja wy-
branych sesji, a po zakończeniu spotkania 
znajdą Państwo nagrane prezentacje i dys-
kusje ekspertów.

prof. dr hab. n. med.
Marcin Grabowski
Redaktor Naczelny Portalu
„Akademia Elektroterapii”
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vs. 0,038±0,022 mV, p = 0,0001 i 0,83±0,42 vs. 
0,69±0,45 mV, p = 0,095). W wieloczynniko-
wej analizie regresji pokazano, że większy 
wskaźnik BMI, płeć żeńska i rejestrator Re-
veal Linq wiązały się z niższą amplitudą 
załamka P (p < 0,001).

Nawracające omdlenia u pacjentów ze 
stymulatorem i bradyarytmiami

Nawet co piąty pacjent ze wszczepio-
nym stymulatorem ma nawroty omdleń 
po zabiegu. Pięcioletni wskaźnik występo-
wania ponownego omdlenia w duńskim 
rejestrze wyniósł 19,3% (95% CI 18,4-20,2). 
Omdlenia częściej nawracały u mężczyzn, 
powyżej 80. roku życia, nadużywających 
alkoholu, z krwawieniem, POChP, prze-
wlekłą chorobą nerek, udarem mózgu 
i chorobą nowotworową. Z kolei migota-
nie przedsionków wiązało się z rzadszym 
nawrotem omdleń. Zaobserwowano, że 
pacjenci z zaawansowanymi zaburzeniami 
przewodzenia przedsionkowo-komorowe-
go mają niższe ryzyko ponownych omdleń 
w porównaniu z pacjentami z dysfunkcją 
węzła zatokowego (HR 0,85; 95% CI 0,76-
0,94; p = 0,003). 

Wartość prognostyczna załamka T w po-
pulacji ogólnej

Załamki T o niskiej amplitudzie są 
związane z podwyższonym ryzykiem 
nagłego zgonu sercowego w populacji 
ogólnej. W analizie wieloczynnikowej 
okazało się, że zarówno ujemne załamki 
T (HR 3,91; 95% CI 2,30-6,64), jak i załam-
ki T o małej amplitudzie (HR 1,80; 95% CI 
1,17-1,91) wiążą się z wyższym ryzykiem 
nagłego zgonu sercowego w porównaniu 
z prawidłowymi załamkami T. Ujemne 
załamki T i załamki T o niskiej  amplitu-
dzie wiązały się z ze zgonem z przyczyn 
kardiologicznych (odpowiednio HR 2,34; 
95% CI 1,75-3,13; HR 1,49; 95% CI 1,17-1,91) 
i śmiertelnością całkowitą (odpowiednio 
HR 1,85; 95% CI 1,50-2,27; HR 1,45; 95% CI 
1,24-1,70).

z występowaniem krwawienia śródczasz-
kowego (HR 1,11; 95% CI 0,88-1,4). W ana-
lizie propensity score matching wywiad  
upadków lub omdleń zwiększał ryzyko 
zgonu (HR 1,14; 95% CI 1,07-1,22), udaru 
(HR 1,17; 95% CI 1,05-1,3), zawału serca 
(HR 1,28; 95% CI 1,09-1,52) i poważnego 
krwawienia (HR 1,27; 95% CI 1,16-1,4). 
Dodatkowo, wywiad  omdlenia lub udaru 
wiązał się z wyższym ryzykiem wystąpie-
nia krytycznego urazu (OR 1,97; 95% CI 
1,52-2,54), poważnego urazu (OR 2,06; 95% 
CI 1,75-2,43), innego urazu (OR 1,58; 95% 
CI 1,46-1,72). Zdaniem autorów wywiad  
omdleń i upadków nie stanowi przeciw-
wskazania do leczenia antykoagulantem, 
wręcz to leczenie jest wskazane, biorąc pod 
uwagę podwyższone ryzyko zgonu, uda-
ru, zawału serca.

Rejestr leczenia przeciwkrzepliwego nie-
mieckich pacjentów z migotaniem przed-
sionków

W analizie administracyjnej bazy da-
nych w Deutsche Analysedatenbank für 
Evaluation und Versorgungsforschung 
dopasowane ryzyko zatorowości obwodo-
wej lub udaru mózgu było niższe w gru-
pie edoksabanu niż apiksabanu (HR 0,83; 
95% CI 0,69-0,99), dabigatranu (HR 0,54; 
95% CI 0,40-0,74), riwaroksabanu (HR 0,72; 
95% CI 0,60-0,87) i antagonistów witaminy 
K (HR 0,65; 95% CI 0,53-0,78). Edoksaban 
wiązał się z niższym ryzykiem poważnych 
krwawień niż dabigatran (HR 0,73; 95% CI 
0,55-0,98), riwaroksaban (HR 0,74; 95% CI 
0,63-0,87) i antagoniści witaminy K (HR 
0,47; 95% CI 0,40-0,55). Ryzyko poważnych 
krwawień było podobne w grupie edoksa-
banu i apiksabanu (HR 1,09; 95% CI 0,92-
1,30; p = 0,33).  

Biomonitor III vs. Reveal Linq
Dłuższy wektor rejestratora Biotronik 

Biomonitor III (75 mm) rejestruje lepszy 
sygnał przedsionkowy niż rejestrator Med-
tronic Reveal Linq (45 mm). Załamki P były 
o 89% większe w grupie z Biomonitorem III 
niż w grupie z Reveal Linq, a zespoły QRS 
o 20% większe (odpowiednio 0,072±0,039 

ESC 2020 – podsumowanie wyników

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Badanie BioSync CLS potwierdza 
skuteczność stymulacji w omdleniach 
wazowagalnych

W trakcie dwuletniej obserwacji pa-
cjentów z omdleniami odruchowymi ran-
domizowanych do implantacji układu 
stymulującego serce w grupie DDD-CLS 
omdlenia występowały istotnie rzadziej 
niż w grupie ODO (22% vs. 68%; HR 0,23; 
95% CI 0,11-0,47; p = 0,00005). Korzyści ze 
stymulacji w trybie DDD-CLS obserwowa-
no we wszystkich analizowanych podgru-
pach: w zależności od wieku, płci, liczby 
omdleń, leczenia hipotensyjnego. Warto 
podkreślić niski wskaźnik NNT – 2,2.

RATE-AF: digoksyna vs. beta-adrenolity-
ki w utrwalonym migotaniu przedsion-
ków

Digoksyna może być lekiem pierwsze-
go rzutu u pacjentów z utrwalonym mi-
gotaniem przedsionków i niewydolnością 
serca – wskazują wyniki badania RATE-AF 
przedstawione w sesji Late-Breaking Scien-
ce. Po 6 miesiącach 96% osób z grupy di-
goksyny przyjmowało ten lek (średnio 161 
mcg), 89% – beta-adrenolityk. Po pół roku 
nie stwierdzono istotnych różnic w jakości 
życia między grupami. W grupie digoksy-
ny obserwowano większą poprawę zarów-
no w klasie mEHRA, jak i NYHA w porów-
naniu z grupą beta-adrenolityków (w obu 
przypadkach p < 0,001). W grupie digoksy-
ny obserwowano w ciągu roku spadek NT-
-proBNP z 1095 do 960 pg/ml, a w grupie 
beta-adrenolityków wzrost z 1041 do 1250 
pg/ml (p = 0,005). Zaobserwowano również 
mniej działań niepożądanych w grupie di-
goksyny niż w grupie beta-adrenolityków 
(29 vs. 142, p < 0,001). 

Omdlenia i upadki u pacjentów z migota-
niem przedsionków 
a ryzyko krwawienia śródczaszkowego

Analiza danych z badań RE-LY, AVER-
ROES i ACTIVE A wskazuje na brak 
związku między upadkami i omdleniami 
a krwawieniem śródczaszkowym pacjen-
tów z migotaniem przedsionków. Wywiad 
upadków lub omdleń nie był związany 
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symalne ograniczenie ryzyka zakażenia 
pacjentów w placówkach służby zdrowia, 
jak i zapewniający medykom względne 
bezpieczeństwo pracy. 

Aby oba te cele móc zrealizować, po-
trzebne jest działanie wielokierunkowe. 
Po pierwsze niezbędne jest ograniczenie 
napływu pacjentów do szpitali do liczby 

Szczęśliwie jednak po kilku tygodniach 
„zamrożenia” zaczęto zdawać sobie spra-
wę, że w dłuższej perspektywie ogranicze-
nie dostępności usług medycznych może 
być groźniejsze dla społeczeństwa niż sama 
pandemia. Rozpoczął się więc żmudny 
proces organizowania opieki medycznej 
pozwalający w czasie pandemii na mak-

Powrót do procedur po lockdownie i organizacja pracy
w dobie epidemii

dr hab. n. med. Maciej Kempa

Wybuch pandemii COVID-19 spowodował w pierwszej połowie bieżącego roku niemal całkowite wstrzymanie pracy 
placówek służby zdrowia świadczących pomoc ambulatoryjną. Znacznemu ograniczeniu uległa również liczba 
pacjentów poddawanych hospitalizacji. W zakresie wykonywania procedur elektrofizjologicznych zarejestrowano 
zmniejszenie liczby implantacji stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów serca o blisko 40%. Spadek liczby 
przeprowadzanych ablacji był niemal dwukrotnie większy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 

Sytuacja taka wynikała z jednej 
strony z obawy środowiska me-
dycznego przed całkowitym 

paraliżem opieki zdrowotnej z powodu 
zarażenia znacznej liczby pracowników, 
a jednocześnie z drugiej strony z obawy pa-
cjentów przed kontaktem z przedstawicie-
lami zawodów medycznych. 
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Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

po raz kolejny spotykamy się na spo-
tkaniu polskich ekspertów elektroterapii 
ICDTrain 2020 – szkoleniu na stałe wpi-
sanym w kalendarze osób zajmujących 
się implantacją i kontrolą wszczepialnych 
urządzeń́ do elektroterapii serca. Spotka-

nie w tym roku szczególne, nie tylko ze 
względu na konieczność dostosowania 
organizacji do sytuacji epidemiologicz-
nej, ale przede wszystkim ze względu na 
zaproponowany program. Podczas kolej-
nych sesji omówimy zalecane rozwiązania 
systemowe dla telemonitoringu, leczenie 
krwiaka kieszonki, postepowanie w szcze-
gólnych sytuacjach klinicznych, jak: pro-
blemy z dostępem naczyniowym, pacjent 
z zawałem, pacjent bez własnego rytmu. 
Omówione zostaną nowe funkcje diagno-
styczne i terapeutyczne urządzeń, m.in.: 
funkcjonalność́ MR Conditional, diagno-
styka AF, CRT AutoAdapt, MPP czy możli-
wość sieciowego eksportu danych. Ze swo-
jej strony chciałbym szczególnie zaprosić 
do sesji Tips&tricks, czyli krok po kroku 
rozwiązywanie różnych problemów na 
każdym etapie implantacji oraz do prezen-
tacji Konsultanta krajowego i Prezesa PTK 
nt. aktualnej sytuacji i problemów polskiej 
elektroterapii. Nie zabraknie też zajęć typu 
„hands-on” podczas warsztatów z implan-
tacji Biomonitora III.

Na koniec chciałbym zachęcić do dys-
kusji nad wynikami badania przeprowa-
dzonego przez firmę Biotronik o akronimie 

BioSync CLS, które było zaprezentowane 
podczas tegorocznego Kongresu ESC 2020 
w sesji Late-Breaking Science. W badaniu 
testowano skuteczność zastosowanego 
sensora CLS, który wykrywa zmianę opor-
ności w trakcie skurczu prawej komory 
związanej ze zmianą kurczliwości mięśnia 
i przyspieszeniem rytmu serca, na skutek 
stresu emocjonalnego (występującego zwy-
kle w fazie prodromalnej omdlenia). Osta-
tecznie zastosowany algorytm stymulacji 
serca w trybie DDD-CLS w istotny sposób 
zmniejszał częstość omdleń u pacjentów 
z omdleniami odruchowymi i asystolią 
potwierdzoną w teście pochyleniowym. 
W trakcie dwuletniej obserwacji w grupie 
DDD-CLS omdlenia występowały istotnie 
rzadziej niż w grupie ODO (22% vs. 68%, 
HR 0,23, 95% CI 0,11-0,47, p=0,00005).

Wszystkich z Państwa, którzy nie będą 
uczestniczyć osobiście zapraszamy na Por-
tal „Akademia Elektroterapii”, gdzie bę-
dzie odbywać się na żywo transmisja wy-
branych sesji, a po zakończeniu spotkania 
znajdą Państwo nagrane prezentacje i dys-
kusje ekspertów.

prof. dr hab. n. med.
Marcin Grabowski
Redaktor Naczelny Portalu
„Akademia Elektroterapii”
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pozwalającej na sprawne przeprowadzenie 
badań przesiewowych w kierunku infekcji 
koronawirusowej. Aby postępowanie takie 
nie wiązało się z ryzykiem istotnego pogor-
szenia stanu zdrowia naszych chorych, nie-
zbędne jest jednoznaczne doprecyzowanie, 
którzy pacjenci mają być hospitalizowani 
w trybie natychmiastowym, którzy w try-
bie pilnym, a w jakich przypadkach hospi-
talizacja ma charakter całkowicie elektyw-
ny i może być bezpiecznie odroczona nawet 
o kilka miesięcy. 

Celem ułatwienia decyzji Sekcja Rytmu 
Serca przygotowała i opublikowała opinię 
dotyczącą trybu i sposobu wykonywania 
procedur z zakresu elektroterapii i elektro-
fizjologii w okresie epidemii COVID-19. 
Autorzy dokumentu zwracają uwagę, że 
procedury takie jak implantacje stymula-
torów serca w przypadku bloków przed-
sionkowo-komorowych II i III stopnia czy 
wszczepienia kardiowerterów-defibrylato-
rów w prewencji wtórnej nagłego zgonu, 
a także wymiany z powodu wyczerpania 
baterii wcześniej implantowanych urzą-
dzeń nie mogą być odkładane i muszą być 
wykonywane bezzwłocznie. Ta sama zasa-
da dotyczy zabiegów naprawczych w przy-
padku uszkodzenia elektrod czy usuwania 
zainfekowanych układów. Również cho-
rzy z nawracającymi groźnymi arytmiami 
wymagający ablacji powinni mieć zapew-
nione wykonanie zabiegu w ciągu godzin, 
maksymalnie kilku dni. Jednak poza takimi 
przypadkami ogromną grupę pacjentów 
stanowią osoby z tak zwanymi wskazania-
mi nienatychmiastowymi, ale pilnymi. Do 
tej grupy zaliczyć należy osoby oczekujące 
na implantację kardiowertera-defibrylatora 
w prewencji pierwotnej czy układu resyn-
chronizującego w przypadku zaawansowa-
nej niewydolności serca, a także pacjentów 
wymagających ablacji często nawracających 
arytmii skutkujących powtarzającymi się 
hospitalizacjami. Zabiegi takie, jakkolwiek 
niewymagające wykonania natychmiast, 
nie mogą być odkładane na długie tygodnie 
czy miesiące „do końca pandemii”, czyli na 
trudny do przewidzenia czas. Mogłoby to 
bowiem doprowadzić do istotnego pogor-
szenia stanu zdrowia pacjentów, a nierzad-
ko wiązałoby się też ze zwiększonym ryzy-
kiem zgonu. 

Z tego powodu organizacja pracy 
w ośrodkach elektroterapii musi zakładać 
z jednej strony konieczność wykonywania 

określonej liczby procedur, a jednocześnie 
sposób organizacji pracy powinien zapew-
niać maksymalne bezpieczeństwo zarówno 
pacjentom, jak i personelowi. Stosunkowo 
najprostszą metodą wydaje się być wyko-
nywanie badań przesiewowych zarówno 
pacjentom, jak i członkom zespołu medycz-
nego. Obecnie dostępne metody, umożli-
wiające z dużym prawdopodobieństwem 
wykluczenie zakażenia COVID-19 w ciągu 
kilku godzin, pozwalają na wstępne bada-
nie pacjentów już na etapie przyjmowania 
do szpitala. Stworzone oddziały buforowe 
powinny pełnić rolę „poczekalni”, w której 
chorzy przyjmowani w trybie planowym 
oczekują na wynik testu. Możliwe jest też 
rozwiązanie polegające na pobieraniu wy-
mazu w trybie ambulatoryjnym w dniu 
poprzedzającym planową hospitalizację. 
Przesiewowe badanie wszystkich przyjmo-
wanych do placówki pacjentów wydaje się 
uzasadnione, gdyż liczba chorych bezobja-
wowych w ostatnich tygodniach znacznie 
wzrosła i ryzyko przeniesienia zakażenia 
przez takie osoby jest coraz większe. Jedno-
cześnie rozważyć należy okresowe badanie 
personelu medycznego. Pamiętać należy, 
że prowadzenie badań przesiewowych nie 
zwalnia od przestrzegania w placówkach 
wewnętrznych procedur bezpieczeństwa 
mających na celu ograniczenie rozprze-
strzeniania się ewentualnego zakażenia.

Osobnym problemem pozostaje wy-
konywanie procedur ratujących życie, kie-
dy to brak jest możliwości oczekiwania na 
wynik testu. W przypadku takim, zgodnie 
z obowiązującymi procedurami, zabieg po-
winien być wykonany z zachowaniem naj-
wyższych środków ostrożności, a badanie 
przesiewowe winno być wykonane w moż-
liwie najkrótszym czasie.

Przedstawione zasady mają na celu 
uchronienie pacjentów przed zarażeniem 
w placówkach służby zdrowia, a jednocze-
śnie zdecydowanie zwiększają bezpieczeń-
stwo personelu. Ma to kluczowe znacze-
nie, bowiem w przypadku zainfekowania 
zespołu elektrofizjologicznego w danym 
rejonie chorzy mogą zostać całkowicie po-
zbawieni szansy na wysokospecjalistyczne 
leczenie na dłuższy czas.

Równie ważnym zagadnieniem po-
zostaje organizacja opieki ambulatoryjnej. 
Pamiętać bowiem należy, że to właśnie 
w poradniach najczęściej odbywa się kwa-
lifikacja do poszczególnych zabiegów 

i określenie ich pilności. Metodą trudną 
do przecenienia pozostaje w tym zakresie 
telemonitoring urządzeń wszczepialnych 
i zdalny nadzór nad pacjentem prowadzo-
ny z jego wykorzystaniem. Współcześnie 
implantowane kardiowertery-defibrylato-
ry oraz znaczna cześć stymulatorów serca 
mogą być kontrolowane na odległość przez 
przeszkolony personel dysponujący odpo-
wiednim sprzętem. Niestety implemento-
wanie tej metody nadzoru w system opieki 
zdrowotnej w Polsce, mimo ewidentnych 
korzyści, odbywa się bardzo powoli 
i w chwili obecnej korzysta z niej niewiele 
ponad 3000 chorych. W dobie pandemii 
COVID-19 możliwość zdalnej kontroli wy-
daje się kluczowa. Pozwala ona bowiem 
na znaczne ograniczenie wizyt potencjalne 
zakażonych pacjentów w gabinetach lekar-
skich. W przypadku bowiem, kiedy w da-
nych z transmisji z implantowanego urzą-
dzenia nie stwierdza się nieprawidłowości, 
a w rozmowie telefonicznej pacjent nie zgła-
sza pogorszenia stanu zdrowia, odbywanie 
wizyty tradycyjnej nie jest konieczne. 

Telemonitoring pozwala też na wczesne 
wykrycie nieprawidłowości działania im-
plantowanych urządzeń, a tym samym na 
bezzwłoczne podjęcie odpowiednich dzia-
łań – zanim pojawią się często niebezpieczne 
dla chorego ich następstwa. W przypadku 
braku możliwości kontroli zdalnej pacjenci 
muszą mieć możliwość uzyskania porady 
w trybie ambulatoryjnym. W obecnej sy-
tuacji jest to szczególnie trudne, bowiem 
ze względu na obowiązujące procedury 
bezpieczeństwa czas takiej wizyty znacznie 
się wydłuża. Jednak pamiętać należy, że od 
jakości kontroli wszczepionego urządzenia 
i profesjonalnej oceny stanu chorego zależy 
liczba pacjentów kierowanych do leczenia 
szpitalnego, a co za tym idzie, to właśnie 
dostępność i jakość opieki ambulatoryjnej 
wpływa w znacznej mierze na możliwości 
prawidłowego funkcjonowania ośrodków 
elektroterapii.
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Autorzy pytań:  Ewelina Boczar, 2,3 – Marcin Witkowski, 4,5 – Zbigniew Orski 

1. Podczas kongresu ESC 2020 zaprezentowano w sesji Late-Breaking Science badanie firmy Biotronik o akronimie BioSync CLS. Jego 
najważniejsze wyniki można podsumować następująco:
A) Algorytm stymulacji serca w trybie DDD-CLS zmniejsza częstość omdleń u pacjentów z omdleniami odruchowymi
B) Algorytm stymulacji serca w trybie DDD-CLS zmniejsza częstość omdleń u pacjentów z omdleniami odruchowymi i asystolią potwierdzoną w teście 

pochyleniowym
C) W trakcie dwuletniej obserwacji w grupie DDD-CLS omdlenia występowały istotnie rzadziej niż w grupie ODO (22% vs. 68%, HR 0,23, 95% CI 0,11-

0,47, p=0,00005)
D) Sensor CLS wykrywa zmianę oporności w trakcie skurczu prawej komory związaną ze zmianą kurczliwości mięśnia i przyspieszeniem rytmu serca, 

na skutek stresu emocjonalnego (występującego zwykle w fazie prodromalnej omdlenia)
E) Prawidłowe odpowiedzi B, C i D

2. Przyczyną nieskutecznej stymulacji biventrikularnej na załączonym zapisie IEGM z urządzenia Itrevia 5 HF-T (Biotronik) jest:

A) Uszkodzenie elektrody lewokomorowej
B) Zaprogramowanie stymulacji BiV z preekscytacją prawej komory i zbyt długim VV delay
C) Nieaktywna funkcja dostymulowywania elektrody LV do prawej komory
D) Wyczuwalny w kanale LV Far-field przedsionka
E) Włączona funkcja LV-T wave protection

3. Prawidłową stymulację biventrikularną najprościej można przywrócić poprzez:
A) Zwiększenie napięcia w kanale LV 
B) Wymianę uszkodzonej elektrody LV
C) Skrócenie czasu VV delay
D) Zmniejszenie lub wyłączenie sensingu w kanale LV
E) Zmianę polarności stymulacji elektrody LV
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4. Poniższy zapis IEGM zaprezentowany w urządzeniu Intica HF-T przez funkcję CRT pacing interrupt przedstawia:

A) Utratę stymulacji resynchronizującej spowodowaną napadem migotania przedsionków
B) Migotanie przedsionków z szybką czynnością komór nieprawidłowo diagnozowane przez urządzenie jako częstoskurcz komorowy
C) Migotanie przedsionków, częstoskurcz komorowy
D) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
E) Prawidłowe odpowiedzi A i C

5. Poniższy zapis IEGM z urządzenia Intica 5 HF-T przedstawia:
A) Utratę stymulacji resynchronizującej spowodowaną przedwczesnym pobudzeniem z lewej komory
B) Okresowy oversensing załamka T

C) Utratę stymulacji prawej komory
D) Urządzenie działa prawidłowo, a poniższy zapis obrazuje funkcję CRT Auto Adapt
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

W
pi

sz
 ro

zw
ią

za
ni

e:

Rozwiązanie:
1E, 2D, 3D, 4C, 5C

1. 2. 3. 4. 5.

A A A A A

B B B B B

C C C C C

D D D D D
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padowego i IIb w przypadku przetrwałego 
migotania przedsionków jako alternatywa 
do leków antyarytmicznych. 

Na podstawie wyników badań w po-
pulacji pacjentów z niewydolnością serca 
leczonych za pomocą ablacji z powodu mi-
gotania przedsionków wytyczne zalecają 
ablację w celu odwrócenia dysfunkcji lewej 
komory spowodowanej szybką czynnością 
komór w obrębie migotania przedsionków 
(klasa I) oraz w celu poprawy przeżycia 
i zmniejszenia ilości hospitalizacji w grupie 
pacjentów z niewydolnością serca i obni-
żoną frakcją wyrzutową wyrzucania lewej 
komory (klasa IIa). 

na potomstwu przez rodziców obu płci 
i może być stwierdzana w każdym poko-
leniu. Lekarz prowadzący pacjenta z HCM 
powinien regularnie zbierać wywiady 
dotyczące nagłych zgonów (ang. sudden 
cardiac death – SCD), zasłabnięć o niezna-
nej przyczynie i innych objawów zwłasz-
cza wśród członków najbliższej rodziny 
pacjenta, mogących świadczyć o dziedzi-
czeniu tej choroby. Szczególnie wywiady 

w klasie I znalazły się: redukcja masy ciała 
u otyłych pacjentów, szczególnie w przy-
padku kwalifikacji do zabiegu ablacji, ścisła 
kontrola czynników ryzyka i unikanie sytu-
acji wyzwalających w ramach strategii kon-
troli rytmu serca. 

W najnowszych zaleceniach ablacja jako 
terapia po niepowodzeniu lub nietolerancji 
przynajmniej jednego leku antyarytmicz-
nego klasy I lub III znalazła się w klasie 
pierwszej zaleceń niezależnie od typu migo-
tania przedsionków (napadowe, przetrwałe 
z i bez czynników ryzyka nawrotu). 

Warto również podkreślić, że ablacja 
jako metoda pierwszego rzutu jest reko-
mendowana w klasie IIa w przypadku na-

wywiadów na temat występowania w hi-
storii rodziny, towarzyszących objawów, 
wyników badań obrazowych, laboratoryj-
nych i genetycznych oraz zmian w zapisie 
elektrokardiograficznym (EKG). 

Objawy HCM
Z uwagi na to, że większość postaci 

HCM dziedziczy się autosomalnie domi-
nująco, choroba może być przekazywa-

Wytyczne postępowania z pacjentami z migotaniem 
przedsionków

Kardiomiopatia przerostowa –
aktualne spojrzenie dotyczące oceny ryzyka, kwalifikacji 

do ICD, miejsca ewentualnej stymulacji w leczeniu 
objawowym i nowości w zakresie farmakoterapii 

Dr n. med. Piotr Lodziński

Podczas ostatniego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przestawiono wytyczne postępowania 
z pacjentami z migotaniem przedsionków. 

Do najważniejszych nowości 
w zaleceniach należy zaliczyć 
wielodyscyplinarne podejście 

do leczenia pacjenta z migotaniem przed-
sionków, zwiększenie roli pacjenta w pro-
cesie terapeutyczno-diagnostycznym oraz 
zwiększenie roli ablacji w strategii kontroli 
rytmu serca.
W kryteriach rozpoznania migotania przed-
sionków oprócz standardowej rejestracji 
12-odprowadzeniowego EKG uwzględnio-
no możliwość rozpoznania na podstawie 
jednokanałowego zapisu EKG.

Dużo uwagi zostało poświęcone mody-
fikowalnym czynnikom ryzyka wystąpienia 
migotania przedsionków. Wśród zaleceń 

Rozpoznanie opiera się głównie 
na badaniach obrazowych (echo-
kardiografia, rezonans magne-

tyczny, tomografia komputerowa, PET), 
w których stwierdzenie grubości ≥ 15 mm co 
najmniej jednego segmentu ściany lewej ko-
mory u osoby dorosłej jest wystarczające dla 
rozpoznania tej choroby. U osób z granicz-
ną dla rozpoznania grubością ściany lewej 
komory (13-14 mm) wskazane jest zebranie 

dr n. med. Artur Oręziak

Kardiomiopatia przerostowa (ang. hypertrophic cardiomyopathy, HCM) jest chorobą o podłożu genetycznym 
sarkomerów, która objawia się przerostem lewej komory, dysfunkcją mikrokrążenia, upośledzoną relaksacją 
i włóknieniem miokardium, które to zmiany nie są związane z nadmiernym obciążeniem serca na skutek np. 
nadciśnienia tętniczego, zwężenia zastawki aortalnej i intensywnego treningu fizycznego.
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kalkulatora, mogą mieć różne kwalifikacje 
terapeutyczne.  

Swego rodzaju wyzwaniem jest pod-
jęcie właściwej decyzji u pacjentów, u któ-
rych pięcioletnie ryzyko wystąpienia SCD 
jest pośrednie (4-6% wg kalkulatora). Pa-
cjenci ci stanowią swego rodzaju „szarą 
strefę”, gdzie niezbędne wydaje się posił-
kowanie doświadczeniem indywidualnym 
oraz dodatkowymi markerami SCD, które 
nie znalazły odzwierciedlenia w dotych-
czasowych wytycznych. 

Takimi wartościowymi markerami bez 
wątpienia są wyniki badań obrazowych, 
np. obecność tętniaka koniuszka z obec-
nością skrzepliny4, obniżona wartość glo-
balnego odkształcenia podłużnego (ang. 
global longitudinal strain, GLS) oraz wspo-
mniane już włóknienie w obrębie mio-
kardium > 15% masy lewej komory jako 
obecność ognisk późnego wzmocnienia 
(ang. late gadolinium enhancement, LGE)5 
i stwierdzenie występowania mutacji ge-
nów kodujących białka sarkomerów (m.in. 
MYBPC3, MYH7, MYL3, TNNT2, TNNT3, 
TPM1)6. 

Także standardowy zapis 12-odpro-
wadzeniowego EKG może być pomocny 
w przewidywaniu tachyarytmii komo-
rowych oraz SCD u pacjentów z HCM. 
Udowodniono, że obecność  pofragmen-
towanych zespołów QRS zdefiniowanych 
jako zawęźlenie złamka R lub S w dwóch 
sąsiadujących odprowadzeniach może być 
markerem utrwalonego częstoskurczu ko-
morowego i SCD w tej grupie chorych7. Co 
ciekawe, nie udowodniono, aby badanie 
elektrofizjologiczne dostarczało tak jedno-
znacznych danych, na podstawie których 
można by było wyciągać wnioski na temat 
zagrożenia SCD i kwalifikacji do zabezpie-
czenia ICD u pacjentów z HCM.   

W tej grupie chorych nie można zapo-
mnieć także o ryzyku wystąpienia AF, co 
może być związane z postępującą patolo-
gią miokardium, obejmującą także mię-
śniówkę przedsionków oraz ich powięk-
szenie w wyniku podwyższonego ciśnienia 
napełniania, niedomykalności zastawki 
mitralnej, oraz dość częstym występowa-
niem LVOTO. Zwiększony wymiar lewego 
przedsionka (i występowanie AF) wiąże 
się z większym prawdopodobieństwem 
wystąpienia adekwatnej interwencji urzą-
dzenia, a więc z wystąpieniem groźnej dla 
życia komorowej tachyarytmii (co znalazło 
odzwierciedlenie w konstrukcji wspomnia-

analizy klinicznych markerów ryzyka 
wystąpienia SCD, przy indywidualnym 
uwzględnieniu chorób towarzyszących, 
a także możliwych powikłań związanych 
z zabiegiem implantacji. Wytyczne amery-
kańskie dotyczące rozpoznania i leczenia 
HCM z 2003 r.1, a następnie uaktualnione 
w 2011 r.2 wskazują na zwiększone ryzyko 
SCD w tej populacji, gdy stwierdza się wy-
wiady rodzinne SCD, występowanie nsVT, 
nieprawidłową reakcję ciśnienia tętniczego 
podczas wysiłku, zasłabnięcie/omdlenie 
o nieznanej przyczynie oraz minimalną 
grubość mięśnia lewej komory ≥ 30 mm. 

Kolejne doniesienia naukowe dostar-
czyły dowodów, które spowodowały 
opracowanie europejskich zaleceń postę-
powania z pacjentami z HCM, zawierają-
cych kalkulator ryzyka wystąpienia SCD 
w ciągu 5 lat3. Na podstawie obliczonego 
ryzyka można podzielić chorych z HCM 
z niskim ryzykiem SCD (do 4%), którym 
nie powinno się implantować ICD w da-
nym momencie, pacjentów z pośrednim 
ryzykiem (4-6%), u których należy rozwa-
żyć implantację ICD oraz populację z istot-
nym ryzykiem SCD (powyżej 6%), którzy 
powinni być zabezpieczeni SCD. Oczywi-
ście kwalifikacja do danej grupy musi być 
dokonywana indywidualnie z uwzględ-
nieniem całokształtu obrazu klinicznego 
konkretnego pacjenta, którego zmiana 
może spowodować zmianę ryzyka SCD, 
a co za tym idzie zmianę decyzji. 

Należy też pamiętać, że kalkulator ten 
nie jest doskonałym narzędziem, np. nie 
uwzględnia obecności ognisk zwłóknienia 
widocznych w CMR lub stopnia zawę-
żania drogi odpływu lewej komory (ang. 
left ventricular outflow tract obstruction 
– LVOTO), które to parametry mogą mieć 
związek z występowaniem groźnych dla 
życia tachyarytmii komorowych. Wydaje 
się także, że bezkrytyczne podejmowanie 
decyzji o implantacji ICD w oparciu o pro-
ponowany kalkulator mogłoby skutkować 
bardzo dużym odsetkiem niepotrzebnych 
implantacji ICD, zwłaszcza u osób z po-
średnim ryzykiem SCD. Należy też pamię-
tać, że ryzyko wystąpienia SCD wydaje 
się wyższe u młodszych pacjentów i ma-
leje wraz z wiekiem, mimo pojawiania się 
chorób towarzyszących. Dlatego też kwa-
lifikując pacjenta do implantacji ICD, na-
leży także wziąć i to pod uwagę, że dwie 
osoby z istotną różnicą wieku, a z podob-
nym wynikiem oceny ryzyka za pomocą 

SCD w najbliższej rodzinie pacjenta, poza 
bardzo traumatycznym wydarzeniem oso-
bistym, mogą mieć decydujący wpływ na 
podjęte decyzje terapeutyczne.  

Częstym objawem towarzyszącym 
HCM jest duszność, zwłaszcza występu-
jąca podczas wysiłków, co jest spowodo-
wane początkowo zaburzeniami relaksacji 
lewej komory, a w dłuższej obserwacji do-
łączać się mogą także zaburzenia funkcji 
skurczowej, które zwiastują fazę rozstrzeni 
lewej komory prowadzącą do schyłkowej 
niewydolności serca i niepomyślnego ro-
kowania.  

Pacjenci z HCM często skarżą się też 
na ból/dyskomfort w klatce piersiowej, 
co może maskować rozpoznanie HCM, 
a może świadczyć o progresji choroby 
i zmianach, które objęły mikrokrążenie 
i spowodowały ogniska zwłóknienia mio-
kardium. Istotnym objawem HCM są 
zasłabnięcia, stany przedomdleniowe, za-
wroty głowy, które mogą być wynikiem 
zaburzeń hemodynamicznych lub/i za-
burzeń rytmu serca. Wywiady omdleń są 
istotnym czynnikiem prognostycznym 
HCM.

Pacjenci często zgłaszają kołatania ser-
ca, początkowo pojawiające się przy wy-
siłku, a w miarę trwania choroby, także 
i w spoczynku. Za te doznania mogą być 
odpowiedzialne najczęściej napady migo-
tania przedsionków (ang. atrial fibrillation 
– AF), jak i nieutrwalone częstoskurcze ko-
morowe (ang. non-sustained ventricular 
taachycardia – nsVT). Obecność tego typu 
zaburzeń rytmu serca wskazuje na progre-
sję choroby i jest istotna dla rokowania pa-
cjenta i podjętych decyzji terapeutycznych. 

Zalecenia postępowania z pacjentami 
z HCM

HCM jest chorobą o wielu obliczach, 
niestety także tych najtragiczniejszych. 
Z uwagi na występujące u części pacjen-
tów ryzyko SCD, wskazane jest zapropo-
nowanie im implantacji wszczepialnego 
automatycznego kardiowertera-defibryla-
tora. O ile decyzja ta jest dość prosta u osób 
z HCM, które przeżyły zatrzymanie krą-
żenia na skutek migotania komór lub 
utrwalonego częstoskurczu komorowego 
(duże ryzyko kolejnego epizodu tachykar-
dii komorowej oraz bardzo mała szansa 
na jego przeżycie), o tyle decyzja o zabez-
pieczeniu ICD pacjenta z HCM w ramach 
profilaktyki pierwotnej SCD wymaga 

ciąg dalszy na str. 10
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Farmakoterapia dla pacjentów z HCM
Dotychczas nie było celowanej specjal-

nej farmakoterapii dla pacjentów z HCM. 
Obecnie stosowane leczenie, obejmujące 
podawanie beta-adrenolityków, antago-
nistów wapnia o ujemnym inotropowym 
działaniu oraz dyzopiramidu, ma na celu 
zmniejszenie objawów towarzyszących 
HCM. Stosowany w badaniach klinicz-
nych mavacamten – selektywny inhibitor 
ATPazy miozyny redukujący powstawania 
połączeń mostkowych aktyna-miozyna 
– jest pierwszym lekiem zmniejszającym 
kurczliwość mięśnia i poprawiającym za-
soby energetyczne komórek miokardium 
oraz redukującym LVOTO. W niedawnym 
doniesieniu zawierającym wyniki bada-
nia 3. fazy HCM-EXPLORER, do którego 
włączono 251 pacjentów z oHCM, a któ-
rym losowo w stosunku 1:1 przydzielano 
mavacamten, udowodniono skuteczność 
leku badanego w zakresie istotnej reduk-
cji gradientu LVOT, poprawę parame-
trów ergospirometrycznych, poprawę 
klasy NYHA i zmniejszenie się objawów 
towarzyszących, takich jak m.in. dusz-
ność, duszność wysiłkowa oraz poprawa 
ogólnego samopoczucia, a także istotna 
poprawa biomarkerów uszkodzenia mio-
kardium (troponina I, TnI) oraz niewydol-
ności serca (NT-pro BNP)10. Wyniki tego 
badania są o tyle istotne, gdyż ok. 92% pa-
cjentów podczas próby klinicznej przyjmo-
wało stabilną dawkę betaadrenolityku lub 
antagonisty wapnia, co już powodowało 
redukcję gradientu w LVOT. Należy nad-
mienić, że obserwowane zmiany zacho-
dzące u pacjentów z oHCM przyjmujących 
mavacamten nie są trwałe – obserwuje się 
je tylko w okresie przyjmowania leku. Nie 
wiadomo też jak mavacamten będzie dzia-
łał u pacjentów leczonych dyzopiramidem, 
gdyż takiej populacji nie obserwowano 
w badaniu (przyjmowanie dyzopiramidu 
było kryterium wykluczającym). Tym nie-
mniej lek ten jest niewątpliwą szansą dla 
osób z oHCM, które mają gradient LVOT 
kwalifikujący je do leczenia zabiegowego 
(miektomia, ablacja alkoholowa przegrody 
międzykomorowej), ale z uwagi na istotne 
ryzyko zabiegu nie zdecydowały się na le-
czenie inwazyjne. 

Skuteczność i bezpieczeństwo mava-
camtenu u pacjentów z zoHCM będzie 
długookresowo oceniana w badaniu MA-
VA-LTE (będącym kontynuacją badania 

jest do końca wyjaśniony. Postuluje się, że 
stymulacja może wywoływać negatywny 
efekt inotropowy, ograniczać nadmierną 
kurczliwość lewej komory, powodować 
asynchroniczną aktywację przegrody, ko-
rygować nieprawidłowy ruch zastawki 
mitralnej i wpływać korzystnie na napeł-
nianie i przebudowę lewej komory9. Dane 
z doniesień są jednak niejednoznaczne 
i dotyczą ograniczonego zastosowania sty-
mulacji w zakresie zarówno redukcji gra-
dientu w LVOT, jak i poprawy funkcjono-
wania lewej komory. Wszystko to sprawia, 
że wytyczne zalecają stosowanie stymulacji 
przedsionkowo-komorowej u pacjentów 
z przeciwwskazaniami do miektomii lub 
ablacji alkoholowej bądź rozważenie jej 
jako opcji przy kwalifikacji do implantacji 
ICD u pacjentów z HCM, rytmem zatoko-
wym i istotnym gradientem w LVOT. Wy-
daje się zasadne dokonywanie indywidu-
alnej optymalizacji parametrów stymulacji 
w celu osiągnięcia maksymalnego odsetka 
preekscytacji koniuszka prawej komory 
przy zachowaniu dobrego napełniania 
lewej komory, co może poprawić skutecz-
ność stosowanej metody. 

Pewne nadzieje wiązano z zastosowa-
niem stymulacji obukomorowej w redukcji 
gradientu w LVOT, jak i w ograniczeniu 
niekorzystnych objawów odczuwanych 
przez pacjentów. Jednak i ta metoda wy-
maga indywidualnej żmudnej optymaliza-
cji i jej zastosowanie jest dość ograniczone. 
Stymulacja obukomorowa jest zazwyczaj 
metodą z wyboru u pacjentów z oHCM 
i rytmem zatokowym, a niekwalifikują-
cych się do innych inwazyjnych metod 
terapeutycznych. Może ona redukować 
gradient w LVOT i powodować korzystną 
przebudowę lewej komory, a przez to re-
dukować objawy, poprawiać wydolność 
pacjentów i jakość ich życia. Warunkiem 
jej skuteczności jest optymalizacja parame-
trów stymulacji i całkowita preekscytacja 
obukomorowa nawet za cenę wykonania 
ablacji łącza przedsionkowo-komorowe-
go. Bez wątpienia stymulacja obukomo-
rowa jest korzystną opcją terapeutyczną 
u pacjentów z HCM, bradykardią i rozpo-
czynającą się dysfunkcją skurczową lewej 
komory, tzn. frakcją wyrzutową lewej ko-
mory < 50%. Wczesna implantacja układu 
CRT może zahamować progresję choroby 
i umożliwić dość dobre funkcjonowanie 
pacjentowi na wiele lat. 

nego wcześniej kalkulatora ryzyka SCD) 
i świadczy o progresji choroby podstawo-
wej. Ponadto, jak wiadomo, występowanie 
AF jest udowodnionym czynnikiem ryzy-
ka epizodów zakrzepowo-zatorowych za-
krzepowo - zatorowych, zwłaszcza u osób 
z istotnym ryzykiem SCD kwalifikowa-
nych do zabezpieczenia ICD. W tej grupie 
chorych, u pacjentów z dużym ryzykiem 
wystąpienia AF, u których jednak jeszcze 
nie zarejestrowano takiego epizodu, ko-
rzystne może być zastosowanie ICD, który 
umożliwia odczyt sygnału przedsionko-
wego i dzięki temu umożliwia identyfika-
cję tachyarytmii przedsionkowych u osób 
bezobjawowych lub niewyczuwających 
samodzielnie zaburzeń rytmu serca. 

W aktualnych zaleceniach ESC reko-
mendujących postępowanie w przypadku 
AF w ocenie ryzyka powikłań zakrzepowo 
zatorowych za pomocą skali CHA2DS2-
-VASC ujęto występowanie HCM na równi 
z obecnością niewydolności serca8. Mimo 
to nie ma dostępnych danych z rando-
mizowanych badań klinicznych na temat 
skuteczności i przewagi nowych doust-
nych antykoagulantów (ang. new oral 
anticoagulants – NOAC) nad antagonista-
mi witaminy K (ang. vitamin K antago-
nist – VKA) w tej grupie chorych. Dlatego 
też podstawową formą antykoagulacji 
w HCM jest stosowanie VKA, a zasadne 
wydaje się stosowanie NOAC u pacjentów 
z niezadowalającą kontrolą wskaźnika INR 
lub w przypadku występowania objawów 
niepożądanych podczas terapii VKA.

Pacjenci z HCM i LVOTO
Szczególną grupę chorych stanowią 

pacjenci z HCM i LVOTO. LVOTO zde-
finiowane jest przy pomocy obecności 
gradientu ciśnień w LVOT ≥ 30 mm Hg, 
ale kwalifikacja do leczenia inwazyjnego 
powinna być rozważana przy gradiencie 
w LVOT ≥ 50 mm Hg, niewydolności ser-
ca w klasie co najmniej III i obecności na-
wracających omdleń podczas wysiłków. 
Leczenie inwazyjne może obejmować chi-
rurgiczną miektomię w obrębie przegro-
dy międzykomorowej, ablację alkoholo-
wą przegrody międzykomorowej i próbę 
redukcji gradientu w LVOT za pomocą 
sekwencyjnej stymulacji przedsionkowo-
-komorowej. Mechanizm korzystnego 
wpływu stymulacji przedsionkowo-ko-
morowej na redukcję gradientu LVOT nie 

ciąg dalszy ze str. 9
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zarówno badania HCM-EXPLORER, jak 
i badania MAVERICK). Przy potwier-
dzeniu wstępnych wyników badań do-
tyczących tego leku może się okazać, że 
istotnie ograniczone zostaną wskazania 
do inwazyjnego leczenia oHCM. Należy 
nadmienić, że lek ten był stosowany tak-
że u pacjentów z niezawężającą postacią 
HCM i powodował znaczną redukcję NT-
-proBNP oraz cTnI, co sugeruje korzystny 
wpływ na wydolność serca i redukcję ob-
ciążenia ścian lewej komory. Ponadto wy-
daje się możliwe zahamowanie progresji 
choroby poprzez niepowstawanie ognisk 
włóknienia przy wczesnym rozpoczęciu 
leczenia mavacamtenem. 

Potwierdzenie tych przypuszczeń 
i bezpiecznego profilu działania leku na 
pewno będzie kamieniem milowym w far-
makoterapii HCM i znajdzie odzwiercie-
dlenie w nowych zaleceniach dotyczących 
diagnostyki i leczenia tej choroby.
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