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Pacientov pribúda... 



Dostal som výboj(e) pán doktor... 

Mám 
výboj... 

Co já s tím... 



Funkcia ICD 

• Sensing 

• Detekcia 

   frekvencia (R-R) 

    trvanie         

   SVT diskriminnácia 

• Terapia 

        ATP, CV, DF 

 

• Stimulácia 

        VVI,DDD, CRT 



ICD terapia 

 



Klasifikácia ICD šoku 

• Adekvátny šok - th pre VT/VF, kt. neskončia spontánne alebo s  ATP  

 

• Nepotrebný šok – VT/VF, kt by skončili spontánne alebo s ATP 

 

• Neadekvátny šok – non VT/VF epizódy 

                                   (SVT, oversenzing T, R,  myopotenciály, EMI, lead fracture) 

 

• Iatrogénny šok 



Prečo redukovať  ICD šoky: 
 Zlepšenie prežívania           (MADIT II) 

 Zlepšenie kvality života  (Pain Free II) 

 Redukcia morbidity         (Prepare study) 

 Proarytmia 

 



Príčiny neadekvátnej ICD terapie 

1. Fibrilácia/flutter predsiení s rýchlym prevodom  

 

2. Sinusová tachykardia 

  

3. Supraventrikulárne tachykardie (AVNRT, AVRT, AT) 

 

4. Oversenzing:   
                : intrakardiálne signály - T vlna, P vlna, Double counting R  

                : extrakardiálne signály -  myopotenciály 

                                                       - EMI, elektróda/konektor  



Príčiny neadekvátnej terapie 
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17% 13% 

13% 

10% 

7% 3% 

Príčiny neadekvátnej terapie 

Atriálna fibrilácia 

Sínusová tachykardia 

Atriálny flutter 

Oversenzing T  

SVT (AVNRT,AVRT) 

Double counting R 

Atriálna tachykardia 

30/150 (20 %) 

80% SVT/AF    20% oversensing Arytmologická amb. SUSCCH 



Je rýchly  komorový rytmus  VT? 

SVT diskriminátory 

• SVT Diskriminátory 

– Diferencujú  tachykardickú epizódu SVT   vs  VT/VF  

– Prevencia  neadekvátnej ICD terapie 

– Prítomné vo všetkých ICD 



VF 

 

VT 

VF 

 

VT 

Analýza Analýza 

SVT diskriminátory 



Predsieňová fibrilácia...pseudoregularizácia RR...detekcia VT/VF 

 RVA EGM 2 

RVA EGM 1  

ATP 
Regularizácia R-R 

Príčiny neadekvátnej ICD terapie 



Príčiny neadekvátnej ICD terapie 

Fibrilácia predsiení...Komorová tachykardia   

A 

V 

A . fib 
VT 



Príčiny neadekvátnej ICD terapie 

Sinusová tachykardia 

Sinusová tachykardia detekovaná ako VT po splnení HIGH rate timeout 



         Oversenzing T vlny 

 

Príčiny neadekvátnej ICD terapie 



Príčiny neadekvátnej ICD terapie 

Double counting R vlny 



Kedy je ICD terapia nepotrebná 

Non-sustained  VT 

Adekvátna dľžka detekcie musí zabezpečiť aby sme neliečili ns VT 



Infrakcia defibrilačnej elektródy 

Príčiny neadekvátnej ICD terapie 



Nie vždy ide len o bolesť...proarytmia 

SVT 

VT 



AVNRT... ako ju nepoznáme 

AVNRT ATP Komorová fibrilácia 

Intermittentný undersenzing A....V>A...neadekvátna detekcia VT...ATP....proarytmia...VF 

A 

V 

Príčiny neadekvátnej ICD terapie 



1 -2 šoky 
 (v krátkej sekvencii) 

Mnohopočetné šoky 
(minúty až hodiny) 

Perzistrujúce závažné 
symptómy? 
- dyspnoe 
- palpitácie 
- stenokardie 
- úzkosť, distress... 

Okamžitá hospitalizácia  
-akútna medicínska starostlivosť 
-EKG monitoring 

Nie 

Áno 

Doporučenie kontroly ICD 
-nasledujúci deň/týždeň 

Europace (2010) 12, 1673-1690 

Ambulantný pacient 
s výbojom ICD 



Hospitalizačný manažment   I. 

1. EKG monitoring 
 

2. 12 - zvodové EKG – počas pretrvávajúcej tachykardie (SVT,VT) 

 

3.  Anamnéza : symptómy pred/po šoku (synkopa, stenokardie, dyspnoe...) 

                                  : okolnosti vzniku: námaha, kľud, pohyby HK, EMI...  
                                  : liečba (vynechanie BB, amiodaron/tyreotoxikoza/...) 
                                  : arytmická minulosť (adekvátne  výboje, neadekv. výboje, AF...) 
        

4. Klinické zhodnotenie -  srdcové zlyhanie, hemodynamika 

                                                          -  koronárna nestabilita... 
 

5. Laboratórium: mineralogram (K, Mg), Troponíny, BNP, pO2, pH,digitalis 

 

6. Konzultácia ICD špecialistu    



Hospitalizačný manažment   II. 

Scenár: zástava obehu 
 • Vyčerpaná terapia (therapy exhausted)...VT/VF pokračuje...zrútenie obehu 

 

• Undersenzing VT/VF,  misinterpretácia VT za SVT)...ICD  arytmiu nedetekuje 
 

• Deplécia zdroja 
 



Hospitalizačný manažment   II. 

Scenár: Pretrvávajúca tachykardia   
              hemodynamicky závažná (SVT / VT) 
 
• Vyčerpaná terapia                         (therapy exhausted)...VT/VF pokračuje 

 

• SVT hemodynamicky závažná   (terapia ICD inhibovaná) 
 

• VT pod detekčnou hranicou      (ICD tachykardiu nedetekuje) 
 

• i.v.  antiarytmiká (betablokátor, verapamil, amiodaron) 
 

• DC  kardioverzia  (cave vzdialenosť od prístroja, antero-posterior) 
 



Hospitalizačný manažment   II. 

Scenár: Pretrvávajúca tachykardia   
              hemodynamicky nezávažná (SVT / VT) 
 
 

• SVT /AF                                                (terapia ICD inhibovaná) 
 

• VT pod detekčnou hranicou             (ICD tachykardiu nedetekuje) 
 

• i.v. + p.o.  antiarytmiká (betablokátor, verapamil, amiodaron) 
        (čo najskôr) 



Hospitalizačný manažment   II. 

Scenár: Repetitívne šoky počas tachyarytmie   
              hemodynamicky tolerovanej (SVT / VT) 
 
 

• SVT /AF...najčastejšia príčina neadekvátnej terapie 
• Incesantná VT (repetitívne behy VT) 

 

• i.v. + p.o.  antiarytmiká      (betablokátor, verapamil, amiodaron) 
• Korekcia možných spúšťačov (K+, ischémia, srdcové zlyhanie, hypoxia) 

• Magnet.... dočasne inhibujeme antitachykardické funkcie ICD 

                        .... ICD  ´´hluchý , slepý´´ 
                        .... Stimulačné funkcie nie sú ovplyvnené 
                        .... CAVE! EKG monitoring + resuscit. pohotovosť 
 



Hospitalizačný manažment   II. 

Scenár: Repetitívne šoky počas VT 
 
 

• Inefektívna ICD terapia 
• Reiniciácia VT ( elektrická búrka) 

• i.v. antiarytmiká      (betablokátor, amiodaron) 
• Sedácia / celková anestéza, podporná th. 
• Korekcia možných spúšťačov (K+, ischémia, srdcové zlyhanie, hypoxia...) 

• Magnet.... dočasne inhibujeme antitachykardické funkcie ICD 

• Externá defibrilácia (hemodyn. význ. KT a inefektívna ICD th) 



Hospitalizačný manažment   II. 

Scenár: Repetitívne šoky bez tachykardie 
 
 

• Fraktúra elektródy 
• Oversenzing  (T vlna, double counting R) 

• Magnet !!!.... dočasne inhibujeme antitachykardické funkcie ICD 

• Transport do kardiocentra 



Prevencia neadekvátnej terapie 

•  Implantačná technika (ampl. R vlny, T  oversenzing, farfield) 

•  Programovanie ICD 

•  Adekvátna liečba  

           - betablokátory, AA... 

              -  liečba zákl. ochorenia (ICHS), liečba SZ, rate control AF 

              -  RF ablácia (AT, AF, SVT, AV junkcia) 

• Tyreotoxikóza !! (amiodaron, prav. kontroly ŠŽ) 



Ďakujem za pozornosť 


