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Założeniem wykonywania testu defibrylacji (ang. defibrillation testing – DT) po implantacji 

kardiowertera-defibrylatora (ang. implantable cardioverter-defibrillator – ICD) jest skontrolowanie 

właściwego rozpoznawania groźnych dla życia arytmii komorowych oraz skuteczności przerywania 

tych zaburzeń rytmu serca przez terapie wysokoenergetyczne urządzenia. Wszystkie badania, w 

których udowodniono znaczenie kliniczne ICD zakładały pewną formę kontroli progu defibrylacji. Co 

więcej, wykonanie testu defibrylacji jest również zalecane przez FDA (Food and Drug Administration). 

Pomimo tego, przeprowadzenie testu nie zapewnia, że epizody migotania komór (ang. ventricular 

fibrillation – VF) bądź częstoskurczu komorowego (ang. ventricular tachycardia – VT), które następnie 

wystąpią u pacjenta zostaną prawidłowo przez urządzenie rozpoznane i przerwane. Wg 

publikowanych danych, u około 5% chorych epizody VF pomimo wykonania DT nie zostają przerwane 

przez ICD. Ponadto nie wykazano dotychczas, by przeprowadzenie testu defibrylacji miało wpływ na 

rokowanie pacjentów, a wspomnieć należy o tym, iż sam test nie jest pozbawiony ryzyka powikłań, 

które występują z częstością około 0.4%.  

Autorzy badania opublikowanego na łamach Eur Heart J postawili zatem hipotezę, że 

skuteczność terapii wysokoenergetycznych u pacjentów z ICD, u których nie wykonano testu 

defibrylacji nie jest niższa w porównaniu z chorymi, u których ten test wykonywano. Badaniu nadano 

akronim NORDIC ICD (The NO Regular Defibrillation testing In Cardioverter Defibrillator Implantation 

trial) i było to prospektywne, wieloośrodkowe, randomizowane badanie, w którym uczestniczyło 48 
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ośrodków z pięciu krajów Europy. Do badania włączano chorych z pierwszorazowo implantowanym 

ICD wg aktualnych wskazań Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ang. European Society of 

Cardiology – ESC). Z badania wyłączono pacjentów  z kardiomiopatią przerostową oraz arytmogenną 

kardiomiopatią prawej komory. Wszystkie energie wyładowań ICD niezależnie od wyniku testu 

defibrylacji programowano na 40J. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była skuteczność 

pierwszych terapii wysokoenergetycznych wszystkich epizodów VT/VF, które wystąpiły w okresie 

obserwacji wynoszącym 1 rok.      

Do badania włączono 1077 pacjentów, 537 zrandomizowano do grupy, w której nie 

wykonywano DT (no-DT), a 540 do grupy chorych, u których wykonywano DT (yes-DT). U 10 

badanych nie implantowano ostatecznie ICD, zatem do dalszych analiz wykorzystano dane 534 

pacjentów z grupy yes-DT oraz 533 badanych z grupy no-DT.  

Grupy badane nie różniły się między sobą w zakresie charakterystyki podstawowej. Spośród 

534 chorych z grupy yes-DT test wykonano u 97.4% badanych. U 494 spośród 519 pacjentów, u 

których wyidukowano arytmie komorowe w trakcie testu defibrylacji nie było konieczności 

przeprogramowywania parametrów dostarczanych terapii wysokoenergetycznych (polarności, 

rodzaju/kształtu impulsu). Wyładowanie o energii 15J było skuteczne w przerywaniu arytmii 

komorowych u 440 pacjentów. Zmiany parametrów wyładowań w trakcie testu defibrylacji konieczne 

były u 25 chorych i po ich dokonaniu wszyscy ci pacjenci przeszli test pozytywnie, jednakże próg 

defibrylacji był u nich wyższy i otrzymali oni istotnie więcej wyładowań w trakcie wykonywania DT.  

W trakcie okresu obserwacji, którego mediana wynosiła 22 miesiące wystąpiło: 

• 211 epizodów VT/VF z co najmniej 1 wyładowaniem ICD u 8.6% chorych z grupy yes-

DT oraz  

• 218 epizodów VT/VF u 8.8% badanych z grupy no-DT.  

W tej ostatniej grupie wszystkie epizody VT/VF były przerwane przez wyładowania 

wysokoenergetyczne, podczas gdy w grupie yes-DT przerwanych przez wyładowania było 96.7% 

epizodów VT/VF.   

Skuteczność pierwszego wyładowania wynosiła 97.1% w grupie no-DT i 94.1% w grupie yes-

DT. Różnica w zakresie skuteczności pierwszego wyładowania wynosiła zatem 3.0% na korzyść grupy, 

w której nie wykonywano testu defibrylacji (Pnon-inferiority <0.001).  

Niekorzystne zdarzenia związane z procedurami wykonywanymi w trakcie badania 

stwierdzono u 15.7% pacjentów i nie było różnicy istotnej statystycznie w tym zakresie pomiędzy 

badanymi grupami (P=0.095). Jedyną różnicą istotną statystycznie była większa częstość 

występowania okołozabiegowej hipotensji wśród chorych z grupy yes-DT (1.7% vs 0%, P=0.004). 



 
 

Częstość występowania powikłań związanych z elektrodami nie różniła się między badanymi grupami 

(2.8% u chorych z grupy no-DT vs 3.9% badanych z grupy yes-DT; P=0.311). W 30-dniowym okresie 

obserwacji stwierdzono 1 nagły zgon w każdej z grup. Średni czas hospitalizacji związanej z 

implantacją ICD wynosił 4 dni i również nie różnił się pomiędzy badanymi grupami, podobnie jak 

odsetek nieadekwatnych wyładowań (około 3.7%).    

Śmiertelność całkowita, śmiertelność z przyczyn sercowych oraz pozasercowych, a także 

arytmicznych także nie różniła się pomiędzy badanymi grupami.  

Podsumowując, badanie NORDIC ICD wykazało, że skuteczność wyładowań w obserwacji 

klinicznej nie jest niższa u pacjentów z ICD (maksymalna dostępna w urządzeniu energia shock=40J), u 

których nie wykonywano testu defibrylacji w porównaniu z chorymi, u których test ten 

przeprowadzono. 

 

KOMENTARZ – Maria Trusz-Gluza 

Prowadzone dotąd rejestry i pojedyncze badania kliniczne (największe z nich to  badanie SIMPLE) nie 

udowodniły przewagi zastosowania testu defibrylacji w czasie zabiegu wszczepienia ICD, co także 

potwierdziło omówione badanie  NORDIC-ICD.  

Aktualnie opublikowano  międzynarodowy dokument ekspertów poświęcony programowaniu i 

testowaniu ICD (2015 HRS/EHRA/APHRS/SOLAECE Statement on Optimal Implantable Cardioverter 

Defibrillator Programming and Testing), który uwzględnia również wskazania i przeciwwskazania do 

testu defibrylacji. Eksperci zalecają  przeprowadzenie testu  u wszystkich chorych z wszczepianym 

podskórnym ICD (klasa zaleceń I). Natomiast uważają, że uzasadnione jest pominięcie testu, gdy ICD 

wszczepia się po stronie lewej, a parametry czułości, stymulacji, impedancja oraz radiologicznie 

ocenione położenie elektrod są prawidłowe (klasa zaleceń IIa).  Przeprowadzenie testu jest  

uzasadnione, gdy ICD wszczepia się po stronie prawej lub jest to zabieg wymiany urządzenia (klasa 

zaleceń IIa). Test defibrylacji może być szkodliwy i nie należy go wykonywać u chorych z 

udokumentowaną skrzepliną w sercu, migotaniem lub trzepotaniem przedsionków bez adekwatnej 

antykoagulacji, ciężką stenozą aortalną, niestabilną chorobą wieńcową, świeżym udarem lub TIA, 

hemodynamiczną niestabilnością lub z innymi istotnymi chorobami  stwarzającymi dodatkowe 

zagrożenie. 

 

  


