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Op7mal ICD Programlama





Uzlaşı Raporu Başlıkları:

• Bradikardi modu ve Hız programlama Önerileri
• Taşikardi tanı programlaması önerileri
• Taşikardi tedavi programlama önerileri
• Defibrilasyon tes> önerileri



Bradikardi modu ve Hız programlama 
Önerileri





PRİMER VE SEKONDER KORUMADA 
ICD PROGRAMLAMA



Op#mal ICD programlamada amaç: 
Uygunsuz/Uygun şokları azaltmak

1. SVT-VT ayrımının op0mize edilmesi 
2. Oversensing önlenmesi
3. Nonsustained VT nin “gereksiz” tedavisinin önlenmesi
4. VT nin ATP ile tedavisi



INAPPROPRIATE SHOCK RATE

§ ICD birçok hayat kurtarsa da %20-30 hastada uygunsuz şoklar ortaya çıkmaktadır..*

*Poole JE, Johnson GW, Hellkamp AS, et al. Prognostic importance of defibrillator shocks in patients with heart failure. N Engl J Med. 2008; 359(10): 1009-1017.



YAŞAM KALİTESİ

To Reduce Pain 
and Anxiety and 
Increase Device 

Acceptance

Effect of ICD Shocks on Pa>ent Quality of Life11

Mark DB, Anstrom KJ, Sun JL, et al. Quality of Life with Defibrillator Therapy or Amiodarone in Heart 
Failure. N Engl J Med. 2008; 359: 999-1008.



EKONOMİK ETKİ

To Reduce 
Healthcare Burden 

and Improve 
Pa6ent Quality of 

Life5,13

Differences in Effects of Electrical Therapy Type on 
Health Care Utilization in the MVP ICD Trial*

*Sweeney MO, Ellenbogen KA, Tang ASL, et al. Differences in Effects of Electrical Therapy Type on Health 
Care U6liza6on in the MVP ICD Trial. HRS Conference. Denver, USA; 2010



SHOCKED VENTRICULAR ARRHYTHMIA EPISODE MAY BE ASSOCIATED WITH INCREASED 
MORTALITY RISK7

Baseline mortality predictors evenly distributed between groups

Avoiding Shocks 
May Improve 

Survival/Heart 
Failure7

>2000 hasta, 
ortalama 10.7 ay 

takip*

ŞOK VE MORTALİTE

*Sweeney, MO, Wathen, MS, Sherfesee L, et al.  Differences in Effects of Electrical Therapy for Ventricular 
Arrhythmias on Mortality in ICD PaWents. Circula(on. 2008; 118S_672. 



ICD

§Sonuç:

- Uygun şoklar yüksek mortalite riski ile birlikte

- VT si olup da şok tedavisi almamış veya ATP ile tedavi edilmiş hastaların 

sağkalımı VT/VF olmayan hastalara benzer. 

- ATP ile uygun şokların miktarının düşürülmesi ve total ventriküler aritmi 

yükünün azalFlması ICD hastalarında sağkalımın daha da düzelmesine sebep 

olabilir. 

*Sweeney, MO, Wathen, MS, Sherfesee L, et al.  Differences in Effects of Electrical Therapy for Ventricular 
Arrhythmias on Mortality in ICD Patients. Circulation. 2008; 118S_672. 



ŞOK SEBEPLERİ:*

§ Şokların yaklaşık %65’i 

uygun şoklardır.*

§ Primer koruma hasta  

populasyonunda şokların 

%35’İ uygun olmayan

şoklardır. *

§ SVT ayırım algoritmaları 

ve uzun saptama süreleri 

(-long detecHon intervals-

NSVT tedavisi) ile bu şok 

miktarları azalLlabilir.

*Poole JE,  et al. Analysis of ICD Shock Electrograms in the SCD-

HeFT Trial. Heart Rhythm Society Conference. 2004.



NSVT’YE BAĞLI GEREKSİZ ŞOKLARIN AZALTILMASI

Daha uzun VT/VF saptama süresi programlaması (Longer VF detection programming)28

Extended Number of Intervals to Detect (NID)

N

Wilkoff BL, Williamson BD, Stern RS, et al, for the PREPARE Study Investigators. Strategic programming of 

detection and therapy parameters in implantable cardioverter-defibrillators reduces shocks in primary 

prevention patients: results from the PREPARE (Primary Prevention Parameters Evaluation) study. J Am Coll 
Cardiol. 2008; 52(7): 541-550.



• PREPARE çalışması prospektif, kohort kontrollü 700 ICD/CRT primer koruma hastası ile yapılmıştır.

• >182/dk VT/VF’ler 30/40 atım boyunca izlenmiştir.

• 182-250 arası regüler ritimler için ilk önce ATP tedavisi uygulanmıştır.

• SVT ayırımı <200/dk atımlar için uygulanmıştır. 

• Kontrol grubu VT/VF saptanması ve tedavi programı standart olmayan 689 primer koruma (EMPIRIC-ICD, 

MIRACLE-ICD CRT-D) hastasından oluşmuştur.



Prepare: Çalışma grubunda kontrol kohortuna göre ortak son nokta olan şok, aritmik senkop ve 
tedavi edilmemiş sustained semptoma9k VT/VF (morbidite indeksi)  azalmışAr.



Uzun saptama süresi ve tedavi: 
• Daha az şoka sebep olur
• Benzer güvenlik (tedavi edilmemiş VT ve senkop) oranlarına sahip@r.



MADIT-RIT çalışmasında 1500 
primer koruma hastası (ICD/CRT-D) 
üç farklı programa randomize edilmişlerdir.



MADIT-RIT primer son nokta: ATP veya şok ile uygun olmayan tedavinin 
ilk ortaya çıkışı



MADIT-RIT sekonder son noktalar: 
Herhangi bir sebebe bağlı ölüm ve ilk senkop epizodu



Yüksek-hız ve geç ICD tedavisi 
• Daha az uygunsuz tedaviye sebep olur (ATP)
• Daha az gereksiz uygun tedavi oluşur (NSVT)
• Daha düşük mortalite ile birliktedir
• Benzer güvenliğe (SENKOP) sahiptir.





ADVANCE III

The ADVANCE III Randomized Clinical Trial. JAMA. 2013;309:1903-1911











ADVANCE III*

AMAÇ: Uzun programlamanın (30/40) spontan fast VT süresince standart (18/24) programlamaya göre ATP ve şok 
miktarını azaltıp azaltmayacağının belirlenmesi.

LONG 
DETECTION :

VFNID = 30/40

STANDARD 
DETECTION :
VFNID: 18/24

ALL DEVICES PROGRAMMED: 
VT zone: 320- 200ms

VF zone <200ms

SONUÇLAR

§ ATP ve şok tedavisinde 

%37 azalma

§ Uygun olmayan şoklarda 

%45 azalma

§ Hastaneye yatışta %19 

azalma

§ Uygun şok oranları benzer

*Gasparini A, Proclemer A, Klersy C, et al. Effect of long-detection interval vs standard-detection interval for 
implantable cardioverter-defibrillators on antitachycardia pacing and shock delivery: the ADVANCE III randomized 
clinical trial. JAMA. 2013 May 8;  209(18): 1903-11.





Heart Rhythm 2014 11, 828-835

Impact of prolonged implantable cardioverter-
defibrillator arrhythmia detection times on outcomes: A 
meta-analysis



Heart Rhythm 2014 11, 828-835

Impact of prolonged implantable cardioverter-
defibrillator arrhythmia detection times on outcomes: A 
meta-analysis





EXTENDED VF NID PROGRAMMING28

* Nominal setting in some device models. See the 
device manual for more information



OVERSING’E BAĞLI UYGUNSUZ ŞOKLARIN AZALTILMASI:
ARTEFAKT TİPLERİ

*Poole JE,  et al. Analysis of ICD Shock Electrograms in the SCD-
HeFT Trial. Heart Rhythm Society Conference. 2004.



VAKA ÖRNEĞİ



T-dalga oversensing sebebi ile ortaya çıkan ’double-
counting’ ICD tedavisine sebep olabilir. 

There is a "railroad 
track" pattern for 
the V-V intervals. 

This may be 
indicative of T-wave 

oversensing.

The RVtip to RVring 
EGM signal shows small 
R waves with a wide T-

wave complex. The 
marker channels show 

the device counting the 
T-waves as R waves. 

VAKA ÖRNEĞİ

T-dalga oversensing
• Düşük R dalgası 

(ARVD, lead
dislokasyonu, yeni 

RBBB, antiaritmikler)
• Uzun ve geç T dalgası 

(HKMP, uzun QT, 
elektrolit dengesizliği) 

• R<1.5 mV ise genelde 
lead revizyonu önerilir. 



LEAD PROBLEMLERİ

§ Lead problemleri zamanla artış gösterir– yaklaşık 10 yılda %20. 1

§Başka bir çalışmada tüm üreticilerde toplam lead işlev bozukluğu 

10 yılda  %4.6 ve vakaların %76’sında uygunsuz şok ile ilişkili.  

1Eckstein J, Koller MT, Zabel, M, et al, Necessity for surgical revision of 
defibrillator leads implanted long-term: Causes and management, Circulation. 
2008; 117: 2727-2733. 

2Swerdlow CD, Gunderson BD, Ousdigian KT. Downloadable Algorithm to Reduce 
Inappropriate Shocks Caused by Fractures of Implantable Cardioverter-
Defibrillator Leads. Circulation. 2008; 118: 2122-2129.

RV Lead Integrity Alert (uyarısı) uygunsuz şokları azlatabilir.2



GEREKSİZ ŞOKLARIN AZALTILMASI
ANTI-TACHYCARDIA PACING (ATP)

§VF zonunda saptanan
epizodların %76’sı Fast VT1

§ Fast VT: Siklus uzunluğu 320 
ve 240 ms (188 -
250/dk)arasındaki VT’ler

§Antitachycardia Pacing 
(ATP): Fast VT’leri
sonlandırabildiği
ispatlanmıştır1,2

§ATP 4 Fast VT’den 3’ünü 
ağrısız şekilde
sonlandırabilir. 1,2

2Wathen MS, Sweeney MO, DeGroot PJ, et al. Shock Reduction using antitachycardia pacing for spontaneous rapid ventricular 
tachycardia in patients with coronary artery disease. Circulation. 2001; 104: 796-801.

1Wathen MS, DeGroot PJ, Sweeney MO, et al. Prospective randomized multicenter trial of empirical antitachycardia pacing 
versus shocks for spontaneous rapid ventricular tachycardia in patients with implantable cardioverter-defibrillators. Pacing Fast 
Ventricular Tachycardiac Reduces Shock Therapies (PainFREE Rx II) trial results. Circulation. 2004; 110: 2591-2596.



SVT-VT AYIRICI TANISI

• Onset (sinus 
taşikardisi..vb)
• Stability (Atriyal

aritmiler-düzensiz AV 
ilişki)
• Morfoloji
• Çift odacıklı ayrım

algoritmaları (chamber 
onset)



Tek odacıklı & İki odacıklı ICD



İyon kanalı defektlerine bağlı ventriküler aritmiler 









Uzlaşı raporu önerileri:
Taşikardi saptama programlaması

• Hem primer hem sekonder korumada taşikardi saptama süresi ATP ve şok tedavisi öncesi en az 6-
12 sn (30 interval olmalı).

• En düşük hızlı tedavi zonu 185-200/dk olmalı. 

• Sekonder koruma hastalarında VT zonu dokümante VT’den en az 10 atım daha düşüğe 
programlanmalı ancak bu hız >200/dk olmamalı (Genç hastalar!??).

• Tedavi edilmeyen düşük hızdaki aritmileri saptamak için monitorizasyon zonu faydalı olabilir. 

• SVT-VT ayrım algoritmaları en az 200/dk’ya kadar işlev görmeli  (230/dk’ya kadar ayarlanabilir!)
• SVT-VT ayrım algoritmaları tam AV blok hastalarında kontrendike. Çift odacık ayrım algoritmaları erken perioperatif

periyodda ve uzun dönemde atrial Lead ile ilgili sense kusurları varsa kullanılmamalı

• Tek odacıklı ICD ilk tercih olmalı (başka bir endikasyon yoksa SVT-VT ayrımı için iki odacıklı ICD 
tercih edilmemeli).  

• T-dalga oversensing ve Lead kusuru uyarıları aktif olmalı



Uzlaşı raporu önerileri:
Taşikardi tedavisi

• Yapısal kalp hastalığı olan tüm hastalarda total şok miktarını azaltmak 
için ATP tedavisi kalp hızı 230/dk ya kadar olan tüm ventriküler aritmi 
zonlarında aktif olmalı.
• ATP’nin proaritmik veya etkisiz olduğu gösterilmedikçe!!!

• ATP tedavisi taşikardi siklus uzunluğunun %84-88 hızında en az 8 
atımdan oluşmalı. 
• En yüksek hızdaki zonda mümkün olan en yüksek enerji ile şok 

uygulanmalı. 





ICD ayarlanabilen parametreler

• Pace ayarları: Mod (VVI, DDD, ..), 
hız yanıtı, AV delay, sensitivite … 

• Taşikardi tanıma programlaması
• Ventriküler aritmi tanıma süresi: 

Detection Time (DT) or Number of 
Interval Detection (NID)

• Ventriküler aritmi tanıma hız 
kriteri: Siklus uzunluğu/Kalp hızı

• Tek veya çok zonlu tanıma: Yavaş 
VT/Hızlı VT/VF zonu

• SVT/VT ayrımında kullanılan 
özellikler
• Sudden onset/Chamber onset
• Stability
• Morfoloji kriteri
• SVT/VT ayırıcı algoritmalar: SVT 

limit, Morfoloji kriteri, Stability, 
Sudden onset/Chamber onset, 
……

• Diğer
• SVT limit
• Timer/Time out
• SVT/VT ayrım algoritmaları: Tek 

odacıklı ve çift odacıklı cihazlar 
için

• Ventriküler oversens azaltıcı 
uygulamalar
• T dalga oversens
• Leadle ilgili oversensler

• Tedavi uygulamaları ayarlanması
• VT/ VF zonları için tedavi 

ayarlanması
• Monitör zonu açılması
• ATP: Burst, Ramp, Şok öncesi ATP, 

ATP atım sayısı, siklus uzunluğu, 
....

• Şok: Ne kadar enerji?, vektör, her 
zona şok?, ....



ICD ayarlanabilen parametreler

• Pace ayarları: Mod (VVI, DDD, ..), 
hız yanıtı, AV delay, sensitivite … 

• Taşikardi tanıma programlaması
• Ventriküler aritmi tanıma süresi: 

Detection Time (DT) or Number of 
Interval Detection (NID)

• Ventriküler aritmi tanıma hız 
kriteri: Siklus uzunluğu/Kalp hızı

• Tek veya çok zonlu tanıma: Yavaş 
VT/Hızlı VT/VF zonu

• SVT/VT ayrımında kullanılan 
özellikler
• Sudden onset/Chamber onset
• Stability
• Morfoloji kriteri
• SVT/VT ayırıcı algoritmalar: SVT 

limit, Morfoloji kriteri, Stability, 
Sudden onset/Chamber onset, 
……

• Diğer
• SVT limit
• Timer/Time out
• SVT/VT ayrım algoritmaları: Tek 

odacıklı ve çift odacıklı cihazlar 
için

• Ventriküler oversens azaltıcı 
uygulamalar
• T dalga oversens
• Leadle ilgili oversensler

• Tedavi uygulamaları ayarlanması
• VT/ VF zonları için tedavi 

ayarlanması
• Monitör zonu açılması
• ATP: Burst, Ramp, Şok öncesi ATP, 

ATP atım sayısı, siklus uzunluğu, 
....

• Şok: Ne kadar enerji?, vektör, her 
zona şok?, ....

Primer Korunma

VVI 40 hız

30/40 atım veya 30 
atım

Tek zon: > 200 hız
Monitör zon açık

Morfoloji açık/otomatik 
update

Otomatik cihaz 
algoritması varsa açık

SVT limit: 260 msn
Timer/Time out: Kapalı
Ventriküler oversens 
azaltıcı uygulamalar: Açık

Şok öncesi ATP açık
ATP sonrası maksimum 
şok



ICD ayarlanabilen parametreler

• Pace ayarları: Mod (VVI, DDD, ..), 
hız yanıtı, AV delay, sensitivite … 

• Taşikardi tanıma programlaması
• Ventriküler aritmi tanıma süresi: 

Detection Time (DT) or Number of 
Interval Detection (NID)

• Ventriküler aritmi tanıma hız 
kriteri: Siklus uzunluğu/Kalp hızı

• Tek veya çok zonlu tanıma: Yavaş 
VT/Hızlı VT/VF zonu

• SVT/VT ayrımında kullanılan 
özellikler
• Sudden onset/Chamber onset
• Stability
• Morfoloji kriteri
• SVT/VT ayırıcı algoritmalar: SVT 

limit, Morfoloji kriteri, Stability, 
Sudden onset/Chamber onset, 
……

• Diğer
• SVT limit
• Timer/Time out
• SVT/VT ayrım algoritmaları: Tek 

odacıklı ve çift odacıklı cihazlar 
için

• Ventriküler oversens azaltıcı 
uygulamalar
• T dalga oversens
• Leadle ilgili oversensler

• Tedavi uygulamaları ayarlanması
• VT/ VF zonları için tedavi 

ayarlanması
• Monitör zonu açılması
• ATP: Burst, Ramp, Şok öncesi ATP, 

ATP atım sayısı, siklus uzunluğu, 
....

• Şok: Ne kadar enerji?, vektör, her 
zona şok?, ....

Sekonder Korunma

VVI 40 hız

30/40 atım veya 30 
atım

2-3 zon: VF > 200 hız
Klinik VT hızından <10-20 
atım VT zon
Monitör zon açık

Morfoloji açık/otomatik 
update

Otomatik cihaz 
algoritması varsa açık

SVT limit: 260 msn
Timer/Time out: Kapalı
Ventriküler oversens 
azaltıcı uygulamalar: Açık

VF zonu: Şok öncesi ATP 
açık + ATP sonrası 
maksimum şok
VT zonu: ATP 2-4 kez, 
maksimum şok


