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Primer Korumada ICD Kullanımı

• ICD’ler primer korumada 20 yıldır kullanılıyor

• Batarya replasmanı yapılan hastalar günlük 
pratikte tüm ICD implantasyon vakalarının 
%40’ı. 

• Replasman öncesi ICD endikasyonu sadece 
%40’da net olarak uygun

• İlk cihazda Uygun Şok Oranları: 

-Primer koruma:    %25-33

-Sekonder koruma: >%50



Kimlerde replasman sonrası uygun şok 
riski en fazla?  

• İlk cihazda uygun şok alma  (HR: 3.95)

• İlk işlem sırasında çok düşük EF <%25 (HR: 1.87)



• İlk cihazda 1/3,   Replasman cihazda %14-30

Replasman Sonrası Uygun Şok Oranı



Gerçekten böyle mi???

Teşekkür Ederim.
O zaman replasman yapmak daha iyi!!!



Uygun Şok

- Önceden Şok+ : Uygun şok       %10-20/yıl

- Önceden Şok- :  Uygun şok               %5/yıl

- Önceden Şok- + EF>35%:  Uygun şok            %2-5/yıl

Benzer yaştaki popülasyonda mortalite: %0.8-1.0/yıl



Uygun Şok Mortalite



Uygun Tedavi  ≠ ↓Mortalite
Çünkü…

Uygun şok oranı aslında doktorların elinde  → Programlama 
Uygun şok       %22 → 9-6
Uygunsuz şok %20 → 4-5

Uygunsuz  Terapi ÖlümMADIT-RIT



Çünkü…2
2- Çoğu VT aslında kendiliğinden sonlanıyor, bu yüzden 1 adet uygun şok 
her zaman 1 adet kurtarılmış hayat anlamına gelmiyor.

3- Oldukça önemli miktarda ICD kabul etmeyen hasta var ve bunlar 
çalışmalarda analizlere dahil edilmemiş, bu nedenle mevcut dataya 
dayanan varsayımların güvenilirliği zayıf!

4-Replasman yapılan hastalarda mortalite %25, bunların ¾ ‘ünde TX YOK

Bu Hastalar Nasıl Ölüyor?



• 4300 primer ICD 

• 670’ine replasman

• Replasman yapılan hastaların %25’i ölüyor

• Bunların %75’inde ŞOK YOK

Komorbidite Etkisi

• Yaş > 80
• Erkek cinsiyet
• AF
• DM
• İskemik KMP
• CRT olmaması
• EF < %25
• Son 1 yılda KKY 

nedeniyle 
hospitalizasyon



Ani Kardiyak Ölüm Epidemiyolojisi

• Genel olarak AKÖ oranının azaldığına dair yayınlar artmakta
• Aslında hala tüm toplumda AKÖ oranları tam bilinmiyor
• Artan yaş ile AKÖ (VA?) oranı azalıp nonaritmik ölümler artıyor

AKÖ azalma nedenleri
1. Optimal medikal tedavi
2. Erken revaskülarizasyon
3. Etkin KKY tedavisi

Paradoks: Genel surviyi arttırıp, yüksek riskli ve komorbid, son dönem 
hastaların sayısını arttırıp relatif AKÖ oranını azaltıyor olabiliriz.



Düzelmiş EF – Gri alanlar
- İlk tanıdan itibaren 

-İKMP:    %20-25

-NİKMP: %40-50 EF düzeliyor

• Tüm çalışma/analizlerde EF>%35 olanlarda şok ve/veya mortalite azalmış 
olarak raporlanıyor.

• Hiçbiri RKÇ değil; retrospektif kayıt, alt grup analizi veya metanaliz…

• Hiçbir çalışma ICD’siz bir kontrol grubu içermiyor. EF>%35 hastalarda 
ICD’lerin mortalite yararını net gösterebilecek kesin veri YOK.



• Artmış EF’li hastalarda medikal tedavi yoğunluğu azaltılmış olabilir. → 

ICD’lerin mortalite yararı üzerine negatif etkisi olabilir.

• Çoğu çalışmada EF sınırı %35, "Tam düzelme" yani ≥%45-50 verisi 

hem çok az, hem de olanlarda Uygun Tx/VT ve mortalite çok daha az. 

• EF düzelen ICD li hastalarda ani kardiyak ölüm oranı tam net değil

Düzelmiş EF - 2
Gri alanlar



Düzelmiş EF - 3



Non CRT ICD’ler…
• Birçok data 3-6 yıllık, daha uzun bir dönemi 

yansıtmıyor.
• Hastaneye yeniden yatmayı azaltmıyor.
• Cihaz monitörizasyonu, komplikasyonlar ve 

replasman aslında uzun dönemde geç maliyeti 
arttırıyor. 
• Fiyat-etkinlik oranı DÜŞÜK (isk-nonisk etio)
• Anti-Aritmik yarar birinci yılda en fazla, sonra 

çok yavaş süreç olan non-aritmik etkenler 
devreye giriyor ve daha etkin oluyor.
• Yaşam kalitesinde artış yok; hatta enfeksiyon, 

uygunsuz şok nedeniyle kesinlikle azaltıyor. 



Uygun hastalarda bataryayı yenilemeyerek

• Enfeksiyon, sistem extraction ve riskleri

• Uygunsuz Şok  %20

• Elektrod / cihaz sorunları

• Sağlık sistemine gereksiz yük



Kılavuzlar ne diyor?
In kind, ICD replacement is also an important point in time where patients and clinicians should 
discuss whether replacing an ICD is still consistent with the patients’ goals.

HRS 2017 AKÖ ve VA Kılavuzu s. 352

Randomize Kontrollü Çalışma
EF>%35 ve Uygun Tx olmayan hastalar: ICD Replasman vs Takip

Determining the best approach to patients due for elective ICD generator replacement due to 
battery depletion, but who may now be at low risk for SCA, such as if significant LVEF improvement 
has occurred.

HRS 2017 AKÖ ve VA Kılavuzu s. 354



Özet
1. Primer korumada ilk cihaz implantasyonu sağlam kanıtlara sahip, 

ancak replasman konusu o kadar net değil
2. İlk cihazda uygun şok olmayan ve EF>%35 olanlarda uygun şok riski 

5-9x daha AZ
3. Hastaların %25’i uygun şok yaşamadan ölüyor
4. Uygun şok yemeden ölenlerin olasılığı artan yaş ve komorbidite ile 

direkt orantılı
5. Bu komorbid durumlar yakın gelecekte replasman kararı verilmeden 

önce kullanılabilecek bir risk algoritmasına dahil edilebilirler.



Algoritma Önerisi

Al Khatib et al. Card Electrophysiol Clin 10 (2018) 137–144



Teşekkürler.


