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STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono, zastosowany w wytycznych amerykańskich dotyczących kryteriów 
właściwego zastosowania elektroterapii serca, sposób punktowej oceny stosowności wykorzy-
stania terapii. System ocenia postępowanie w danym scenariuszu klinicznym jako: stosowne 
(odpowiednie), takie które może być stosowne (odpowiednie), i takie które rzadko jest stosow-
ne (odpowiednie).

SŁOWA KLUCZOWE
standardy, wskazania, scenariusze kliniczne

Stosowanie urządzeń z zakresu elektroterapii, tj. kardiowerterów-defibrylatorów 
(ICD) i stymulacji resynchronizującej (CRT), w przewlekłej niewydolności serca jest 
postępowaniem o udokumentowanej skuteczności i coraz większej powszechności. 
Ze względu na coraz większą ilość danych w postaci badań klinicznych zalecania są 
stale aktualizowane przez uwzględnianie nowych i coraz szerszych wskazań do tej te-
rapii. Jednym z ważniejszych dokumentów, które ukazały się w roku 2013, były nowe, 
europejskie wytyczne omawiające wskazania do stosowania elektrostymulacji serca, 
w tym elektroterapii niewydolności serca [1]. W tym samym roku ogłoszono doku-
ment amerykański opracowany przez American College of Cardiology Foundation 
(ACCF) i Heart Rhythm Society (HRS), który omawia kryteria właściwego zastosowa-
nia elektroterapii serca [2].
Opracowane zostały opisy, w których rozważa się różne scenariusze kliniczne wyko-
rzystania wszczepialnych urządzeń (CIEDs). Wskazania przedstawione w scenariu-
szach klinicznych powstały na podstawie wcześniejszych obserwacji, przewidywa-
nych zastosowań w praktyce i aktualnych wytycznych. W sumie opisano 369 „z życia 
wziętych” scenariuszy przypadków, których celem jest wsparcie lekarzy i pacjentów 
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ABSTRACT
The article presents scoring system used in the American document on appropriate use criteria 
for electrotherapy. The system evaluates the indications in a given clinical scenario as appropri-
ate, which may be appropriate and that it is rarely appropriate. 
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w podejmowaniu decyzji oraz poprawa opieki i wyników zdrowotnych. Ponadto mogą 
one ułatwić identyfikację obszarów, które mogą wymagać przebadania w przyszłości. 
Wskazania w danej sytuacji klinicznej zostały ocenione przez zespół niezależnych eks-
pertów z zakresu elektrofizjologii, niewydolności serca i innych pokrewnych dziedzin 
medycyny sercowo-naczyniowej. Oceniali oni wskazania przy użyciu skali od 1 do 9.
W zależności od uzyskanej liczby punktów zastosowania terapii oceniono jako:
a) Stosowne (odpowiednie) – od 7 do 9 punktów – terapia jest odpowiednią opcją 

w postępowaniu z chorymi w tym scenariuszu ze względu na potencjalne korzyści 
i ryzyko; rozwiązanie jest skuteczne w przypadku indywidualnej sytuacji, choć nie 
zawsze konieczne, w zależności od oceny lekarza i określonych preferencji pacjen-
ta, procedura ogólnie zadowalająca i ogólne wskazanie uzasadnione.

b) Takie, które może być stosowne (odpowiednie) – od 4 do 6 punktów – może 
być odpowiednią opcją w postępowaniu z chorymi w danej grupie ze względu na 
zmienność dowodów lub zgodności w stosunku korzyść/ryzyko, potencjalne ko-
rzyści oparte są na praktyce w przypadku braku dowodów i/lub zmienności po-
pulacji; skuteczność w indywidualnej sytuacji musi być określona przez lekarza 
w porozumieniu z pacjentem na podstawie dodatkowych zmiennych klinicznych 
i opinii wraz z preferencjami pacjenta (tj. procedura może być do przyjęcia i może 
być uzasadnienie dla wskazania).

c) Takie, które rzadko jest stosowne (odpowiednie) – od 1 do 3 punktów – rzadko 
jest odpowiednią opcją w leczeniu pacjentów w danej grupie ze względu na brak 
jasnej przewagi korzyści nad ryzykiem; rozwiązanie rzadko skuteczne w przypad-
ku indywidualnej sytuacji, gdy jest stosowane wyjątkowo, to powinna być udoku-
mentowana przyczyna postępowania w taki sposób (tj. procedura ogólnie nie jest 
zadowalająca i ogólnie brak uzasadnienia wskazania).

W trakcie prac początkowo członkowie panelu ekspertów niezależnie oceniali wskaza-
nia, a następnie doszło do ich osobistego spotkania w celu omówienia każdego wska-
zania, gdzie w sposób „zaślepiony” przedstawiono uzyskaną punktację. Po spotkaniu 
uczestnicy panelu ponownie niezależnie ocenili każde wskazanie, aby ostatecznie 
zaprezentować wyniki. Po spotkaniu dodatkowo określono obszary, które wymagały 
dalszych wyjaśnień i modyfikacji terminologii. Na pewnym etapie stosowano też po-
przednio używane terminologię i definicje (użycie „odpowiednie”, „niepewne” i „nie-
właściwe”), a nowa terminologia została sformułowana po tym, jak panel techniczny 
zakończył proces oceny. Ostatecznie panel został poproszony o ocenę, czy wszcze-
pienie urządzenia jest „odpowiednie”, „może być odpowiednie” lub „rzadko jest od-
powiednie”, według następującej definicji „odpowiedniego” zastosowania: „implanta-
cja kardiowertera-defibrylatora lub stymulacja resynchronizująca »jest odpowiednia« 
ogólnie, gdy oczekiwane w zakresie przeżycia i/lub innych świadczeń zdrowotnych 
(objawów, stanu funkcjonalnego i/lub jakości życia) wartości przeważają nad poten-
cjalnymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi związanymi z ryzykiem procedury 
i długoterminowymi skutkami życia z wszczepionym urządzeniem” (tab. 1).
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Wskazanie/scenariusz kliniczny Ocena i punktacja stosowności wykorzystania terapii (1–9 punktów) 
EF

≥ 50% 36–49% ≤ 35%
Całkowita rewaskularyzacja zakończona po zatrzymaniu krążenia

Pojedynczy epizod VF lub polimorficzny VT podczas ostrej fazy MI (< 48 h) R (2) R (3) M (4)
Nawracające VF lub polimorficzny VT podczas ostrej fazy MI (< 48 h) R (3) R (3) M (5)
VF lub polimorficzny VT podczas ostrej fazy MI (< 48 h)
Nieutrwalony VT ≥ 4 dni po MI
Indukowalne VF/VT w EPS ≥ 4 dni po rewaskularyzacji

M (5) A (7) A (8)

Bez wskazań do rewaskularyzacji (np. brak istotnej choroby wieńcowej)
Pojedynczy epizod VF lub polimorficzny VT podczas ostrej fazy MI (< 48 h) R (2) R (3) M (4)
Nawracające VF lub polimorficzny VT podczas ostrej fazy MI (< 48 h) R (2) R (3) M (5)

Zwężenie w tętnicach wieńcowych niepodlegające rewaskularyzacji ze względu na anatomię
VF lub polimorficzny VT podczas ostrej fazy MI (< 48 h)
EPS niewykonane

M (5) M (5) A (7)

VF lub niestabilny hemodynamicznie VT < 48 h (ostra faza) po elektywnej rewaskularyzacji
Bez dowodów na ostre zamknięcie naczynia, restenozę, poprzedzający zawał lub inną 
jednoznacznie odwracalną przyczynę

M (6) M (6) A (7)

EF – frakcja wyrzutowa lewej komory; EPS – badanie elektrofizjologiczne; h – godzina; MI – zawał serca; VF – migotanie komór; VT – częstoskurcz komorowy.
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Przykładowe scenariusze kliniczne opisujące wskazania do zastosowania kardiowertera-defibrylatora w różnych grupach pacjentów, z użyciem systemu opartego na punktach  
przyznawanych przez grono ekspertów w skali od 1 do 9, określającego terapię jako: (A) – odpowiednią (ang. appropriate), (M) – mogącą być odpowiednią (ang. may be appropriate),  

(R) – rzadko będącą odpowiednią (ang. rarely appropriate).

TABELA 1
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