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Streszczenie: Wynalezienie wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów 
(ang. Implantable Cardioverter-Defibrillators – ICD) wyznacza nową epokę 
w dziejach zapobiegania nagłemu zgonowi sercowemu. W pewnych sytuacjach 
klinicznych, takich jak np. zespół Brugadów czy wrodzony zespół wydłuŜonego 
QT, wszczepienie ICD jest jedynym skutecznym sposobem zabezpieczenia 
chorych przed groźnymi dla Ŝycia napadowymi częstoskurczami komorowymi 
oraz migotaniem komór. Niestety kaŜda terapia niesie ze sobą potencjalne 
zagroŜenia, którymi w przypadku ICD jest problem obciąŜenia pacjentów 
nieadekwatnymi wyładowaniami oraz wpływ tych wyładowań na jakość Ŝycia, 
a nawet jego długość. Dostępne współcześnie ICD oferują wiele parametrów 
programowalnych, które odpowiednio ustawione mogą zminimalizować 
wspomniane zagroŜenia. W artykule omówiono zagadnienie optymalizacji 
programowania ICD w celu zmniejszenia liczby wyładowań. 
 
Słowa kluczowe: nagły zgon sercowy, automatyczny kardiowerter-defibrylator, 
optymalizacja, programowanie. 
 

Abstract: The invention of implantable cardioverter-defibrillators (ICDs) marked 

out a new era in the management of sudden cardiac death. In some cases, like 

Brugada syndrome or long QT syndrome, ICD is the only effective treatment of 

serious paroxysmal ventricular tachycardias or ventricular fibrillation. 

Unfortunately every treatment comes at a price of possible complications, and 

ICDs are not an exception, inappropriate shocks and their influence on life 

quality or even life duration, to name just few. Contemporary devices offer 
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plenty programmable functions which, when suitably used, may minimize the 

risk of the issues mentioned above. Below we discuss some of the recently 

popular ICD optimization algorithms, that could reduce pernicious adverse 

effects of this crucial therapy. 

 

Key words: sudden cardiac death, automatic cardioverter-defibrillator, 

optimization, programming. 

 

Wstęp 
 

Nagły zgon sercowy (NZS), definiowany jako śmierć o podłoŜu 

kardiologicznym, do której doszło w ciągu pierwszej godziny od początku 

objawów klinicznych, stanowi bardzo duŜe wyzwanie dla współczesnej 

medycyny. Do początku lat 70-tych, kiedy to amerykański kardiolog, urodzony 

w Warszawie, Mordechaj Frydman, znany szerzej jako Michel (Mieczysław) 

Mirowski, wraz ze współpracownikami skonstruował pierwszy wszczepialny 

i  w   pełni automatyczny kardiowerter-defibrylator (ang. Implantable 

Cardioverter Defibrylator - ICD) [1], leczenie arytmii leŜących u podłoŜa NZS 

było wysoce nieskuteczne. Farmakoterapia, modyfikacja stylu Ŝycia, dieta – te 

jakŜe efektywne narzędzia w profilaktyce choroby wieńcowej okazują się 

wysoce nieskuteczne w prewencji nagłych zgonów o podłoŜu kardiologicznym. 

Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie osób, które przeŜyły juŜ raz 

incydent zatrzymania krąŜenia. Wynalezienie ICD i opracowanie mało 

inwazyjnych technik implantacji zrewolucjonizowały zapobieganie nagłemu 

zgonowi sercowemu, jednakŜe dość szybko okazało się, Ŝe urządzenia te mogą 

oferować znacznie więcej niŜ początkowo sądzono. Współczesne wszczepialne 

kardiowertery-defibrylatory oferują róŜnorodne terapie, a ich właściwe 

programowanie wymaga olbrzymiej wiedzy i doświadczenia. W poniŜszym 

artykule przybliŜamy podstawy tego zagadnienia w kontekście szeroko 

dyskutowanego w ostatnim okresie problemu zmniejszenia obciąŜenia 

pacjentów wyładowaniami dostarczanymi przez wszczepialne kardiowertery. 
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Wyładowania ICD – ratują Ŝycie, ale czy takŜe szkodzą? 
 

Od czasu opublikowania wyników duŜych badań prospektywnych, 

w szczególności MADIT II [2] i SCD-HeFT [3] powszechnie wiadomo, Ŝe 

implantacja ICD zmniejsza śmiertelność w grupie chorych wysokiego ryzyka 

nagłego zgonu sercowego. Obecnie jednym z największych wyzwań elektro-

kardiologii pozostaje zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu nieadekwat-

nych wyładowań wśród pacjentów otrzymujących wszczepialny kardiowerter-

defibrylator. Cel ten moŜna osiągnąć m.in. poprzez redukcję liczby 

nieadekwatnych wyładowań dzięki lepszemu programowaniu, jak równieŜ przez 

opóźnienie postępu niewydolności serca. KaŜde wyładowanie z kardiowertera, 

polegające na dostarczeniu duŜego ładunku energii do mięśnia serca 

i otaczających go tkanek, moŜe okazać się potencjalnie szkodliwe, a nawet 

zwiększać śmiertelność. Wyładowania mogą być adekwatne, tzn. pojawiać się 

jako odpowiedź na zagraŜającą Ŝyciu arytmię komorową lub teŜ nieadekwatne, 

np. w przebiegu niegroźnych arytmii nadkomorowych (częstoskurczu 

nadkomorowego, migotania przedsionków z szybką czynnością komór lub 

nawet tachykardii zatokowej - patrz rycina 1). Nieadekwatne wyładowania mogą 

równieŜ wynikać z błędnego rozpoznawania przez ICD prawidłowego rytmu, 

np. przez podwójne zliczanie zespołów QRS i załamków T. Dane z duŜych 

badań klinicznych pokazują, Ŝe w ciągu 5 lat obserwacji u około 1/3 pacjentów 

po implantacji ICD w prewencji pierwotnej NZS dochodzi do przynajmniej 

jednego wyładowania, natomiast niemal połowa wszystkich wyładowań jest 

nieadekwatna [3]. Istnieje pewien paradoks związany z terapią przy uŜyciu ICD 

polegający na tym, Ŝe urządzenia te zmniejszają ryzyko NZS głównie poprzez 

leczenie przy uŜyciu wyładowań, które z kolei wiąŜą się ze zwiększoną 

śmiertelnością (im więcej wyładowań, tym gorsze rokowanie). Agresywna 

terapia antyarytmiczna, której istotą nie są wyładowania lecz bardzo szybka 

stymulacja, moŜe więc w jeszcze większym stopniu poprawić wyniki terapii 

przy uŜyciu ICD poprzez ograniczenie liczby zbędnych wyładowań.  
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Ryc. 1. Wydruk zdarzenia zapisanego w pamięci jednojamowego ICD (zapis ciągły) 

ukazujący nieadekwatne wyładowanie w trakcie migotania przedsionków, względnie 

łagodnej arytmii komorowej, którą urządzenie powinno zignorować. 

Kolejno od dołu: 1) czas od początku epizodu w sekundach, 2) wartości kolejnych 

odstępów RR w milisekundach – widoczna całkowita niemiarowość typowa dla 

migotania przedsionków, 3) „R”, „VS” - markery nadawane poszczególnym 

pobudzeniom przez ICD, 4) „(HV)” -  wyładowanie ICD, po którym pojawia się krotka 

pauza, jedna iglica stymulacji (stymulacja „post-shock”), a następnie nawraca migotanie 

przedsionków.  

(źródło: zasoby własne Zakładu Elektrokardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)  

 

Fig. 1. Printout of an episode stored in a single-lead ICD memory (continuous) showing 

inadequate shock during atrial fibrillation, rather benign arrhythmia, which should be 

ignored by the device. 

Going from bottom: 1) time from the onset in seconds, 2) consecutive RR intervals in 

milliseconds – the rhythm is totally irregular, a typical finding in atrial fibrillation, 

3) “R”, “VS” - markers given by the device to particular beats, 4) “(HV)” - ICD shock 

and a short pause afterwards, which is followed by an stimulation spike (post-shock 

stimulation), and recurrence of atrial fibrillation. (source: own resources of 

Electrocardiology Division of Medical University of Lodz) 

 

 

Najczęstszą przyczyną wyzwalającą nieadekwatne wyładowania są arytmie 

nadkomorowe [2]. W tym kontekście zaskakujący jest fakt, iŜ w badaniu SCD-

HeFT (które było jednym z pierwszych badań, gdzie wykorzystywano tzw. 

stymulację przeciwarytmiczną: ang. Anti-Tachycardia Pacing - ATP – patrz 

rycina 2), zanotowano największą liczbę wyładowań zarówno adekwatnych, jak 

i nieadekwatnych [3].  
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Ryc. 2. Zapis uzyskany z pamięci ICD przedstawiający epizod częstoskurczu 

komorowego o cyklu ok. 250 ms (częstotliwość ok. 240/min.; w tym przypadku VT 

został zaklasyfikowany przez urządzenie jako VF), który został skutecznie przerwany za 

pomocą terapii przeciwarytmicznej.  

(ATP) – tzw. „burst”, składający się z 8 impulsów o cyklu 220 ms. 

FS – marker częstoskurczu komorowego. W linii markerów symbole oznaczają:  

TP - „burst”, VP – pobudzenie wystymulowane przez ICD, VS – rytm własny pacjenta, 

który powrócił po przerwaniu częstoskurczu (źródło: zasoby własne Zakładu 

Elektrokardiologii Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi) 

 

Fig. 2. Trace of an episode of ventricular tachycardia (VT) of cycle lenght about 250 ms 

(heart rate at 240/min.; in fact this VT was classified by the device algorithm as VF), 

which was successfully treated by anti-tachycardia pacing.  

(ATP) – so called „burst” of 8 impulses of cycle lenght 220 ms. FS – VT marker.  

TP - „burst” stimulation. VP – complex stimulated in the ventricle. VS – patient native 

rhythm (source: own resources of Electrocardiology Division of Medical University of 

Lodz) 
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Współcześnie produkowane kardiowertery umoŜliwiają zaprogramowanie 

bardzo wielu parametrów, które odpowiadają za rozpoznawanie i przery- 

wanie zaburzeń rytmu. W zapobieganiu nieadekwatnym interwencjom 

najpowszechniej wykorzystywane są algorytmy, mające na celu ignorowanie 

tachykardii zatokowej. 

Wykorzystują one kryterium progowej częstotliwości rytmu serca. Mówiąc 

ogólnie, ICD nie reaguje na arytmie o częstotliwości mniejszej niŜ 

zaprogramowana. Dla zmniejszenia ryzyka wyładowań w trakcie epizodów 

częstoskurczów samoograniczających się (np. nieutrwalonych częstoskurczów 

komorowych – nsVT, które z definicji nie trwają dłuŜej niŜ 30 sekund)  

stosuje się kryteria długości trwania epizodu. MoŜna tak zaprogramować 

kardiowerter, aby reagował jedynie na arytmie trwające odpowiednio długo,  

np. > 10-15 sekund. Bardziej zaawansowane algorytmy analizują morfologię 

zespołów QRS, początek oraz stabilność rytmu dla odróŜniania częstoskurczu 

komorowego (ang. Ventricular Tachycardia – VT) od nadkomorowego  

(ang. Supraventricular Tachycardia – SVT) i/lub tachykardii zatokowej. Coraz 

częściej pacjentom z wywiadem częstoskurczów nadkomorowych lub migotania 

przedsionków wszczepia się ICD dwujamowe, posiadające dwie elektrody 

endokawitarne – po jednej w prawym przedsionku i prawej komorze, co przy 

zastosowaniu dodatkowych algorytmów pozwala na lepszą dyskryminację 

arytmii nadkomorowej od komorowej. Nawet jeśli wszystkie wymienione 

algorytmy detekcji zawiodą, moŜliwe jest zaprogramowanie ATP jako pierwszej 

formy terapii, co w niektórych przypadkach moŜe przerwać częstoskurcz, 

zapobiegając wyładowaniu. 

W populacji badania SCD-HeFT kaŜde wyładowanie ICD istotnie 

zwiększało śmiertelność, choć nie da się wykluczyć, Ŝe jedynie wskazywało na 

większe ryzyko zgonu [3]. Dostępne są dane wskazujące, Ŝe wewnętrzna 

kardiowersja/defibrylacja w znacznie większym stopniu uszkadza miokardium 

w porównaniu do zewnętrznej [4]. Wśród kardiologów i badaczy tego 

zagadnienia zdania się podzielone. Dla jednych wyładowania są jedynie 

markerem gorszego rokowania, inni skłoni są przyjąć, iŜ rzeczywiście chorym 
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szkodzą. Którakolwiek opinia jest bliŜsza prawdy zawsze warto stosować 

techniki minimalizujące liczbę wyładowań, choćby celem poprawy komfortu 

Ŝycia pacjenta oraz oszczędzania baterii urządzenia. Właśnie komfort Ŝycia był 

jednym z głównych czynników, które analizowano w badaniu PainFree Rx II 

[5], które dowiodło podobną skuteczność ATP pod względem szybkości 

przerywania arytmii w porównaniu do wyładowania jako pierwszej 

zastosowanej terapii dla tzw. szybkich częstoskurczów. W badaniu tym 

u pacjentów z ramienia ATP aŜ w 80% przypadków epizodów szybkich VT 

(FVT) nie było potrzeby dostarczania wyładowania – ATP przerywało 

częstoskurcz skutecznie. 

 

Programowanie indywidualne czy standaryzowane? 
 

Jednym z głównych wyzwań w programowaniu ICD jest indywidualizo-

wanie ustawień urządzenia dla kaŜdego chorego, choć dotychczas nie wykazano 

w sposób przekonujący, Ŝe takie podejście jest lepsze w stosunku do ustawień 

standaryzowanych. Danych na ten temat dostarczyło m.in. badanie EMPIRIC 

[6]. W badaniu tym w ramieniu programowania „standardowego” (ramię 

EMPIRIC) zastosowano kilka technik, które miały na celu zmniejszenie ryzyka 

wyładowań. W ramieniu ustawień zindywidualizowanych (ramię TAILORED) 

o ustawieniach kaŜdorazowo decydował elektrofizjolog. Badanie EMPIRIC nie 

wykazało róŜnicy skuteczności obu podejść mierzonej czasem do pierwszego 

wyładowania, jak równieŜ czasem do pierwszego wyładowania adekwatnego 

oraz nieadekwatnego. Inaczej mówiąc, nie wykazano przewagi Ŝmudnego 

dobierania poszczególnych ustawień ICD indywidualnie u kaŜdego chorego 

przez doświadczonego elektrofizjologa, w stosunku do programowania 

opierającego się na określonych z góry i jasnych zasadach. Kolejne, 

wieloośrodkowe badanie PREPARE [7] dotyczyło pacjentów z implantowanym 

ICD/CRT-D (rozrusznik resynchronizujący z funkcją defibrylatora) w prewencji 

pierwotnej NZS. Ustawienia detekcji i terapii w grupie badanej były w jeszcze 

większym stopniu ukierunkowane na zmniejszenie ryzyka wyładowań niŜ 
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w badaniu EMPIRIC. Autorom udało się wykazać wydłuŜenie czasu do 

pierwszego wyładowania, a nawet nieco mniejszą śmiertelność w stosunku do 

kohorty pacjentów z grupy kontrolnej. Z przedstawionych badań moŜna 

wyciągnąć wniosek, Ŝe ATP jest co najmniej tak samo bezpieczne oraz równie 

skuteczne w przerywaniu częstoskurczów komorowych, jak wyładowania ICD, 

podejście indywidualne do programowania ICD u kaŜdego chorego nie ma 

znaczącej przewagi nad zestawem standardowych reguł. 

 

ICD jednojamowe vs dwujamowe 
 

W kontekście zmniejszenia ryzyka niepotrzebnych wyładowań bardzo 

waŜna jest kwestia wyboru rodzaju implantowanego ICD. Współcześnie 

dostępne są urządzenia jednojamowe (jedna elektroda umieszczona w prawej 

komorze – patrz rycina 3) oraz dwujamowe (po jednej elektrodzie w prawym 

przedsionku i prawej komorze).  
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Ryc. 3. Rentgen klatki piersiowej ukazujący wszczepiony jednojamowy, dwuzwojowy 

kardiowerter-defibrylator. a) projekcja tylno-przednia, b) projekcja boczna.  

(źródło: zasoby własne Zakładu Elektrokardiologii UM w Łodzi) 

 

Fig. 3. Chest X-ray showing a single-chamber double-coiled ICD. a) posteroanterior 

projection, b) lateral projection.  

(source: own resources of Electrocardiology Division of Medical University of Lodz) 
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W pierwszym przeprowadzonym badaniu porównującym te dwa typy 

urządzeń, zaskakująco ICD dwujamowe okazało się częściej dostarczać 

nieadekwatne wyładowania, co jednak mogło wynikać z konstrukcji protokołu 

badania [8]. Powszechnie uwaŜa się, Ŝe urządzenia dwujamowe są lepsze 

w rozróŜnianiu częstoskurczów komorowych które powinny przerywać, 

od częstoskurczów nadkomorowych, znacznie mniej groźnych, które ICD 

powinno ignorować. Badanie Detect SVT było kolejnym, które miało na celu 

określić sprawność dwujamowego ICD w dyskryminacji częstoskurczów 

nadkomorowych od komorowych
 
[9]. W badaniu tym urządzenia dwujamowe 

w stosunku do jednojamowych charakteryzowały się mniejszą liczbą błędnych 

detekcji, choć róŜnica skuteczności zaleŜała od typu arytmii. Analiza danych 

z badań dotychczas przeprowadzonych nasuwa wnioski, Ŝe ICD dwujamowe nie 

zmniejszają liczby pacjentów, którzy doświadczają wyładowań, ale zmniejszają 

liczbę wyładowań na osobę, czyli obciąŜenie wyładowaniami indywidualnego 

chorego. Badanie DATAS [10] wykazało z kolei mniejsze ryzyko zgonu 

z dowolnej przyczyny, nieadekwatnych wyładowań oraz długotrwałych 

częstoskurczów nadkomorowych u chorych z dwujamowym ICD w stosunku 

do urządzenia jednojamowego. 

 

Potencjały dalekiego pola (ang. Far-Field Potentials - FFP) 
 

Kolejny problem stanowią potencjały dalekiego pola, a więc sytuacja, 

w której pobudzenia komorowe wyczuwane są przez elektrodę przedsionkową 

w ICD dwujamowych. Potencjały dalekiego pola mogą mylić algorytmy 

detekcji. RóŜne firmy produkujące automatyczne kardiowertery-defibrylatory 

w rozmaity sposób radzą sobie z potencjałami dalekiego pola. Dzięki tym 

algorytmom FFP stanowią obecnie mniejsze zagroŜenie w porównaniu do 

kłopotów, jakie sprawiały dawniej produkowanym urządzeniom jednojamowym. 
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Kiedy wszczepiać ICD po zawale serca? 
 

Jak wspomniano powyŜej, pozawałowe uszkodzenie serca jest jednym 

z głównych czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego. Czy jednak 

wszczepianie kardiowerterów chorym bezpośrednio po ostrym zawale serca jest 

bezpieczne i skuteczne? Badanie DINAMIT dało negatywną odpowiedź na tak 

postawione pytanie, bowiem wykazano w nim, Ŝe kardiowerter m.in. zwiększał 

śmiertelność z przyczyn innych niŜ NZS [11]. Podobne wnioski wynikają 

z badania IRIS [12]. Skąd tak duŜe niekorzystne działanie ICD? Obecnie nie 

wiadomo. Współcześnie u osób z ostrym zespołem wieńcowym przyjmuje się 

zasadę, Ŝe ICD w prewencji pierwotnej wszczepia się nie wcześniej niŜ po 

40 dniach i ponownej ocenie echokardiograficznej (klasa wskazań IA – 

najwyŜsza!) [13, 14]. Wystąpienia w ostrym okresie zawału (tzn. do 48 godzin 

od początku objawów) groźnych arytmii komorowych, w tym migotania komór, 

nie traktuje się jako powaŜnych czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego 

w obserwacji długoterminowej, gdyŜ wykazano, Ŝe VT lub VF pojawiające się 

w tym okresie istotnie zwiększa jedynie śmiertelność wewnątrzszpitalną, 

w niewielkim stopniu lub wcale nie wpływa zaś na śmiertelność obserwowaną 

po 30-60 dniach [15, 16]. 

 

Długie interwały – skuteczny sposób na ograniczenie liczby 
wyładowań 
 

Liczbę wyładowań moŜna zmniejszyć równieŜ poprzez programowanie 

dłuŜszych interwałów detekcji. Polega to na tym, Ŝe ustawia się większą liczbę 

cykli, które muszą spełniać określone kryteria, aby ICD w ogóle zareagowało na 

rytm serca o obserwowanym cyklu. Ciekawym badaniem potwierdzającym 

bezpieczeństwo programowania długich interwałów jest RELEVANT [17]. 

Dotyczyło ono chorych z wszczepionym kardiostymulatorem resynchroni-

zującym z funkcją defibrylatora (ang. Cardiac Resynchronization Therapy with 

Defibrillator - CRT-D) i miało dwa ramiona – w jednym programowano 

interwały 30/40 (trzydzieści z czterdziestu pobudzeń musiało spełniać kryterium 
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VF, aby być rozpoznanym przez urządzenie), w drugim 12/16 („klasyczne” 

podejście) – programowano tylko strefę migotania komór (ang. Ventricular 

Fibrillation - VF). Okazało się, Ŝe liczba detekcji i wyładowań w grupie 30/40 

zmalała odpowiednio o 66% w strefie VF oraz >90% w wyodrębnionych 

post hoc strefach VT i FVT.  

Sweeney [18] wykazał ostatnio na podstawie analizy kohorty pacjentów 

z badań PainFree Rx I i II oraz EMPIRIC, Ŝe w przypadku szybkich 

częstoskurczów komorowych (jedyna strefa, dla której moŜna było wiarygodnie 

porównać terapię ATP z terapią przy uŜyciu defibrylacji w kontekście 

śmiertelności) co najmniej 1 wyładowanie w porównaniu do terapii ATP 

skutkuje ok. 30% zwiększeniem ryzyka zgonu. Dla sprawdzenia hipotez 

wyciągniętych post hoc skonstruowano badania prospektywne. U podłoŜa 

pomysłu na badanie MADIT-RIT [19] leŜy hipoteza mówiąca, Ŝe 

programowanie wyŜszych częstotliwości odcięcia lub dłuŜszych czasów 

opóźnień w urządzeniach ICD/CRT-D będzie skutkować niŜszą liczbą 

nieadekwatnych wyładowań w porównaniu do programowania obecnie 

rutynowo stosowanego. Jest to badanie randomizowane, składające się 

z  3 ramion, a docelowo włączonych ma być ok. 1500 pacjentów z 90 ośrodków 

na terenie Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady, którzy otrzymają 

ICD-DDD (dwujamowy kardiowerter-defibrylator) albo CRT-D w prewencji 

pierwotnej nagłego zgonu sercowego. Poszczególne ramiona badania róŜnią się 

między sobą zasadami programowania funkcji „tachy”, czyli reagowania 

na rytmy szybkie. Istotą jest porównanie standardowych, obowiązujących 

powszechnie na chwilę obecną zasad programowania detekcji i terapii ICD 

(ramię A) z programowaniem leczenia jedynie szybkich rytmów 

(o częstotliwości > 200/min.; ramię B) oraz z programowaniem długiego 

czasu oczekiwania na spontaniczne przerwanie arytmii (ramię C). Drugim 

badaniem obecnie prowadzonym dla wyjaśnienia wspomnianej kwestii jest 

PROVIDE [20]. Zapewne wyniki tych badań znacząco wpłyną na kolejną wersję 

wytycznych dotyczących leczenia groźnych arytmii komorowych. 

 



Optymalizacja ICD 256

Podsumowanie 
 

Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory w sposób zdecydowany 

poprawiły rokowanie pacjentów zagroŜonych nagłym zgonem sercowym. 

Współcześnie oferują one wiele funkcji, które moŜna zaprogramować 

indywidualnie dla kaŜdego chorego, co wymaga olbrzymiej wiedzy, a takŜe 

doświadczenia. Korzyści płynących z indywidualnego podejścia do chorego 

z ICD dotychczas nie udało się jednoznacznie określić. W świetle dostępnej na 

tę chwilę wiedzy wydaje się, Ŝe u zdecydowanej większości chorych ICD 

powinno programować się korzystając ze ściśle określonych reguł, 

zdefiniowanych w oparciu o wyniki duŜych badań randomizowanych. 

Niezwykle waŜnym zagadnieniem jest kwestia minimalizacji obciąŜenia chorych 

z ICD liczbą wyładowań, jakie dostarcza urządzenie, gdyŜ wykazano związek 

pomiędzy wyładowaniami a gorszym rokowaniem. Nie jest jednak pewne czy 

związek ten jest przyczynowo-skutkowy, czy raczej pojawiające się 

wyładowania są jedynie markerami gorszego rokowania. Skoro jednak 

wyładowania zmniejszają jakość Ŝycia chorych z ICD, zawsze warto walczyć 

o minimalizację ryzyka ich wystąpienia. 
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